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La tuta kulturo de la parolantoj de Esperanto kaj 
de ĝiaj disvastigantoj estas resumebla per la vortoj 
de la himno La Espero. Ekzemple, kiam temas pri 
disvastigado de nia lingvo, de la komencaj tempoj 
oni strebis igi Esperanton flugi de loko al loko kaj
tiel iĝi vere tutmonda. 

La kondiĉoj por tio estis maturaj nur en la dua duono de la 
ĵus pasinta jarcento rilate al kelkaj mondo-partoj, kaj certe 
rilate al Afriko. Pluraj kampanjoj estis entreprenitaj kaj 

pluraj metodoj estis provitaj. Ni memoru nur pri la karavanoj de 
amikeco de la neforgesata Tibor Sekelj. 

Certe la plej granda laboro estis farata kaj kunordigata de Hans 
Bakker dum la lastaj 25 jaroj. Temis pri “rutina” laboro: informado, 
instruado kaj kreado de homaj rilatoj inter afrikaj kaj eksterafrikaj 
esperantistoj. Mirakle ĉi tiu pena kaj modesta desubisma vojo estis 
pli sukcesa ol multaj desuprismaj ideoj kaj klopodoj.

Ĝi kondukis al la ekzisto de multaj afrikaj esperantistoj en 
multaj afrikaj landoj (bedaŭrinde ankoraŭ ne en ĉiuj). La organiza 
strukturo konsistis dum jaroj el aro da bonvolemuloj ĉirkaŭ Hans, 
kaj el aro da donacantoj al la Fondaĵo Afriko de UEA. Tio estas ege 
grava aspekto, kiun oni ne rajtas forgesi: ĉiu movo en Afriko eblas 
nur se troviĝas eksterafrikaj esperantistoj, kiuj finance subtenas.
Antaŭ kelkaj jaroj ekestis oficejo en Lomeo, Togolando, kiun la
komisiito de UEA funkciigis per mono el la Fondaĵo Afriko. Kiam 
la laboro pliiĝis, oni petis de pluraj flankoj, ke UEA transformu
tion al vera Afrika Oficejo de UEA.

Ĉu surprize aŭ ne, UEA rezistis dum iom da tempo kontraŭ tro 
rapidaj movoj, sed fine ĝi devis kapitulaci kaj la laborantoj en la
oficejo en Lomeo trovis sian lokon en la buĝeto de UEA, aprobata
de la Komitato. Tio ankoraŭ ne estis plena plenumo de la deziroj, 
ke UEA havu sian oficejon en Afriko. Finfine, en la fino de 2005
UEA, tio estas la estraro interkonsente kun la Ĝenerala Direktoro, 
provis havi oficejon, kiu estus parto de la oficejaro, kiu agas laŭ
gvidlinioj de kaj respondecas al la Ĝenerala Direktoro. 

Tion ni ne povis realigi en Lomeo, kie la lokaj esperantistoj 
deziris agi sendepende kaj ne kiel oficistoj de UEA, en la kadro de
privata lerneja instituto, kie oni instruas ankaŭ Esperanton. Sed 
estas malfacile haltigi maŝinon, kiu ekfunkciis, kaj sekve la oficejo
de UEA en Afriko nun estas en alia afrika lando, Benino. Kiam vi 
legos ĉi tiujn liniojn oni verŝajne estos fin-instalinta la meblojn kaj
la telefonajn liniojn. 

La agado daŭras kiel antaŭe. Nenio nova sub la (afrika) suno, ni 
povas diri. La oficejo helpos informi neesperantistojn, instrui ilin
pri Esperanto, kaj krei homajn rilatojn, grupojn, landajn asociojn. 
Ĝi helpos per materialo kaj per konsiloj, kaj, en malmultaj kazoj kaj 
laŭ la eblecoj, ankaŭ per financa subteno de projektoj konsiderataj
indaj je realigo. 

En la funkcio de gvidado kaj konsilado ĉefe rolos la Afrika 
Komisiono de UEA, konsistanta komplete el afrikanoj, kaj gvidata 
de Jean Codjo, pri kiu pluraj el la legantoj de ĉi tiu revuo jam aŭdis 
paroli. Unu el ĝiaj unuaj sukcesoj jam okazis. La unuan fojon 
afrikaj esperantistoj prezentis Esperanton al la partoprenantoj de 
la Monda Socia Forumo en Bamako, kiuj estis kaj afrikanoj kaj 
alikontinentanoj. Imagu la scenon, en kiu afrikanoj klarigas al 
eŭropanoj, ke la internacia lingvo ne estas la angla aŭ la franca 
sed Esperanto. 

Do, ni estas metantaj niajn radikojn, ankaŭ la oficejajn, kiuj
estas la plej solidaj, en Afriko, kaj tio montras ke ni volas resti 
tie. En neniu alia kontinento, se vi volas rimarki tion, UEA havas 
regionajn oficejojn ekster Eŭropo. Tio eble signifas ion.

Kompreneble tio eblos nur kondiĉe, ke vi, bonhavaj legantoj, 
permesos tion. La Fondaĵo Afriko nun konsistas el unu kapitala 
parto, kiu ne estas tuŝebla, ĉar oni uzas nur la renton, kaj el unu 
speza parto. Vi rajtas donaci al ambaŭ partoj per la kutimaj pag-
manieroj al UEA. Sen tiuj viaj pagoj, malmulto okazos en Afriko, 
sed per tiuj viaj pagoj vi permesos al UEA fari multon, interalie 
sendi lerno-librojn al lernantoj. Unu el la kortuŝaj petoj ricevitaj 
lastatempe parolas pri lerneja Esperanto-klubo kun 75 lernantoj 
kaj unu sola lerno-libro. Via esperantisma koro certe ne povas 
permesi ion tian. La adreson de UEA en Roterdamo vi konas, 
nun bonvolu noti la adreson de la afrika oficejo, ĉefe se vi estas
afrikano aŭ intencas vojaĝi al Afriko: Afrika Oficejo de UEA, BP
416, Lokossa-Mono, Respubliko Benino, tel: +229 95965124, ret-
adreso: afrika.oficejo@uea.org, ret-paĝoj: www.afriko.org. 

Renato Corsetti

Por ke Esperanto estu afrika 
ne sufiĉas ĝin nomi tia: 
plia ŝtupo en Afriko

Malferme

Afrikaj esperantistoj 
prezentas Esperanton 
al la partoprenantoj de la 
Monda Socia Forumo en Bamako.
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Pri Italio kaj la italoj ekzistas 
multaj “kliŝaj diroj”, kelkaj 
bazohavaj, aliaj puraj 
fantaziaĵoj. Por pli bone 
kompreni la landon de la UK 
estos sekve utile ekkoni kiel 
statas la aferoj.

Italoj kantas (ĉiam). Italio estas fama internaci-
nivele pro siaj muziko kaj belkantado: kantoj 
kiaj “O sole mio” (La suno mia), “Nel blu 

dipinto di blu - Volare” (En blu’, farbita je blu’ 
– Flugadi) kaj operaj arioj estas inter la plej famaj 
melodioj de la mondo. Tio ĉi ne signifas tamen, ke ĉiuj italoj kantas. 
Eĉ: la bildo de italoj kiel gajaj mallaboremuloj, ĉiam pretaj improvizi 
kantadon, estas nur stereotipo kaj la realo estas tute alispeca. Tamen 
ĉi tiu kliŝaĵo metis tiom profundajn radikojn, ke estiĝis nerealaj kaj 
preskaŭ groteskaj situacioj. En Venecio (celatingo de amasa turismado) 
oni proponas al alilandanoj (kaj nur al alilandanoj) ekskursojn per 
“gondoloj” (la tipaj veneciaj boatoj) kun akompano de popolaj kantoj... 
de la suditala urbo Napolo, kiuj tute ne koncernas Venecion.

Italoj manĝas nur pastaĵojn (makaroniojn). “Pasta” (pastaĵo) estas 
vera itala tradicio. Aparte la “spaghetti” (spagetoj), kun multegaj, plej 
diversaj kondimentoj, estas specialaĵo kiun malfacile oni trovos bone 
kuirita en aliaj landoj. Kliŝa diro (kun iom da vero) tekstas, ke nur 
en Italio oni kapablas kuiri la pastaĵon perfekte. Oni devas senakvigi 
la pastaĵon kiam ĝi estas ankoraŭ iom malmola: ĝi ne devas esti tro 
kuirita. Por la spagetoj, ekzemple, ok minutoj da kuirado sufiĉas: 
unu plia minuto damaĝus ilin kaj igus ilin nemanĝeblaj por italo. Ĉi-
teme, itala “pizza” (pico) estas tute alia afero ol tiu, kiun oni manĝas, 
ekzemple, en Usono.

Italoj vivas el arto. Se estas vere ke italoj estas fieraj pri sia historio,
aparte pri la artaj ĉefverkoj kiujn precipe la romia epoko, Mezepoko kaj 
Renesanco postlasis en ĉiu loko de Italio, tamen ne estas vere ke Italio 
estas lando nur de artistoj. Arto ne estas certe la unika riĉofonto sur kiu 
povas baziĝi la landa ekonomio. La arta turismo estas grava laborfonto 
en Italio, sed same gravaj estas industrio, servoj kaj terkulturado. Italio 
estas okcidenta, industriiĝinta lando, ne “Disney-lando” balanciĝanta 

inter folkloro kaj 
arta turismo. Laŭ 
multaj aspektoj 

(ĉu ekonomiaj, ĉu kulturaj) Italio ne multe malsamas al Usono, kies 
spurojn ĝi sekvis dum la lastaj 60 jaroj.

Italoj estas katolikoj. Laŭ la statistikoj, plejmulto de la italoj estas 
katolika. Kredkonfesi sin katoliko, tamen, estas plejofte por la italoj 
kutimo kaj familia tradicio pli ol kohera vivoelekto. La katolikaj 
sakramentoj estas etapoj en la vivo de multegaj italoj. Ĉar ĝi gastigas la 
sidejon de la papado, Italio evoluigis specialan rilaton kun la katolika 
eklezio, travivante la religion kiel publikan, socialan kaj politikan 
fakton, pli ol spiritan realaĵon. Ĝis antaŭ 30-40 jaroj por la politika vivo 
kaj la ĉiutagaj elektoj de la italoj gravis la direkto donita de la religio kaj 
de la ekleziaj aŭtoritatuloj. Katolikismo en Italio poste laŭgrade limiĝis 
je la privata sektoro de la unuopuloj. La statistikoj montras altegajn 
procentojn da homoj kiuj deklaras sin katolikoj, sed el ili multegaj ne 
vizitas regule preĝejon aŭ praktikas la kredon laŭ persona sento.

Italoj devas alfronti mafion kaj terorismon. Mafio estas la plej
malnova kaj samtempe la plej grava problemo de Italio. Dum la 
lastaj jardekoj la batalado kontraŭ mafia krimado pliintensiĝis, kun 
rimarkindaj sukcesoj, sed mafio ankoraŭ ĉantaĝas la homojn kaj 
murdas policanojn kaj juĝistojn. Koncerne terorismon, Italio, inter la 
60-aj kaj 90-aj jaroj de la 20-a jarcento, travivis veran militon inter 
la ŝtato kaj la armitaj grupoj de ekstremistoj. Nuntempe la fenomeno 
estas tre limigita. La statistikoj montras, ke la nivelo de sekureco en 
Italio estas la sama kiel en ĉiuj eŭropaj kaj okcidentaj landoj.

Italoj ege amas futbalon. Ĝi estas stereotipo profunde vera. Futbalo 
estas la nacia sporto de Italio, ne nur ĉar ĝi estas la plej praktikata, 
sed ankaŭ ĉar pri futbalo oni daŭre parolas en Italio, ĉie kaj ĉiam (en 
televido, en ĵurnaloj, en trinkejoj, sub sunombreloj sur la strandoj ktp). 
Pro tio, oni devus diri, ke “paroli pri futbalo” (pli ol “ludi futbalon”) estas 

Stereotipoj pri la italoj? 
Probable veraj, sed ne ĉiam...
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la nacia itala sporto. Iu iam diris, ke en Italio estas ĉirkaŭ 57,6 milionoj 
da futbal-trejnistoj (tiom kiom estas la italaj loĝantoj). Sed ne mankas 
pasiuloj pri aliaj sportoj; kelkaj el ili tute prifajfas futbalon. Vera “febro” 
pro futbalo trafas la italojn ĉiun kvaran jaron, kiam okazas la mondaj 
futbalaj ĉampionadoj. La lando haltas, por spekti la matĉojn.

Italoj estas “veraj latinaj amantoj”.  Certe la “latina amanto” de la 
pasinteco (kiel ĝin priskribas multaj italaj kaj alilandaj filmoj) hodiaŭ 
ne plu ekzistas. La viroj estas okupitaj de multaj farendaĵoj, kaj ili 
ne dediĉas semajnfinojn aŭ laborpaŭzojn al serĉado de amikeco 
kun turistinoj. Tamen restas forta (dank’ al kelkaj gvidlibroj) la mito 
pri la emo de la latinidaj viroj “konkeri” virinojn, pri ilia amo por 
amindumado, kun ĉiuj teknikoj konsistantaj el ironio, parolemo, 
komplimentemo, ĝentileco. Sed precipe ĉe la junularo la alproksimiĝo 
al turistinoj solaj estas oftega evento, kun precizaj teknikoj, de ridetoj, 
de rigardo-nerigardo. Foje en grupeto de italaj knaboj, amikoj inter 
si, estiĝas preskaŭ “konkuro” por esti la unua kiu amikiĝas kun juna 
turistino. Plej ofte oni komencas per ĝentila komplimento aŭ invito 
al kafumado, aŭ gvidado tra la urbo. Nur la konsento de la knabino 
(esprimita, ekzemple, per duona rigardo aŭ rideto) ebligas la starigon 
de kontakto. Se oni ne ŝatas la “ĝenon”, ne necesas drastaj respondoj: 
sufiĉos turni la okulojn silente kaj la knabo komprenos.  En la interreto 
kaj la libroj abundas rakontoj de neitalaj virinoj vojaĝantaj al Italio, kiuj 
esprimas admiron pro la „romantikeco” kaj „kulturaj scioj” de la italoj. 
Sed oni ne kredu ĉiam je la profundaj konoj pri historio kaj arto de la 
italo kiu volas amikiĝi kun neitalino: li respondos al ĉiuj demandoj pri 
tiu aŭ alia statuo, pentraĵo ktp, sed liaj klarigoj povus esti inventitaj.  
Ĉiuokaze, dum tiuj internaciaj rilatoj, necesas ĉiam sufiĉe da zorgemo: 
ne ĉiuj italoj estas honestaj sanktuloj.

Italoj trinkas kafon. Tre vere. Kafo, aparte tiu nomata „espresso” 
(koncentrita) estas parto de la ĉiutaga vivo de italoj. Same „cappuccino” 
(laktokafo) kies trinkado, tamen, devas respekti specifajn horarojn: 
por italo, fakte, estas strangaĵo trinki ĝin post la 11-a horo, kaj estas 
vera hororaĵo fini vespermanĝon per „cappuccino”.

Italio estas malriĉa lando. Ĝi estas vera stereotipo. Oni ne povas 
ĝeneraligi la ekonomiajn statistikojn por difini tutan landon, ĉefe ĉar 
Italio havas grandajn malegalecojn inter la sudo (kun ekonomio bazita 
plej ofte sur terkulturado kaj malpli progresinta) kaj la nordo (ligita 
kun la eŭropa industria evoluo). Se estas vere ke ekzistas socialaj 
situacioj de malriĉeco kaj marĝenigo, kaj ke ekzistas tuta socia tavolo 
kiu ne povas permesi al si la aĉeton de kelkaj varoj, estas ankaŭ vere 
ke averaĝe la italoj travivas kompletan konsumismon. Sufiĉas pensi 
pri la nombro da italaj familioj kiuj havas pli ol unu aŭtomobilon, 
televidilon aŭ poŝan telefonon, aŭ kiuj vojaĝas al feriado somere. La 
ideo pri „malriĉa Italio” verŝajne estas postlasaĵo de la epoko de la 
grandaj migrantaj ondoj de la italoj kiuj forlasis la landon inter la 19-a 
kaj la 20-a jarcentoj, por trovi laborpostenon eksterlande: verŝajne 
temis pri 23 milionoj da homoj, kies idoj nun vivas en multaj landoj 
de la mondo.

Laste mi menciu malpli gravan stereotipon. Laŭdire italoj kutimas 
“akompani” per svingoj de la manoj kaj de la brakoj tion, kion ili diras, 

kvazaŭ ili estus direktistoj de orkestro. Kun tiu onidiro ligiĝas tio kio 
iam okazis al unu mia lerneja kolegino. Ŝi vivis dum kelka tempo en 
Francio ĉe gastiganta familio. Al ŝi oni ĉiam rimarkigis ke ŝi, kiel ĉiuj 
italoj, emas „paroli per la gestoj”, en la senco, ke ŝi movas la brakojn 
dum ŝi parolas, por „akompani” aŭ emfazi la diratajn frazojn. Iun 
vesperon, kun la membroj de tiu gastiganta familio, ŝi spektis elsendon 
de la franca televido. Iu viro, kiu parolis perfekte la francan lingvon, 
larĝe movis siajn brakojn kaj mansignis. Per triumfanta mieno mia 
lerneja kolegino ekkriis al siaj francaj geamikoj: „Ha, vidu! Ankaŭ ĉe 
vi francoj estas kutimo paroli per gestoj. Ankaŭ ĉe vi...”. Ŝi ankoraŭ 
ne finis la frazon, kiam la televida anoncistino informis, ke „oni ĵus 
intervjuis la kulturan ataŝeon de la itala ambasadorejo en Parizo”.

Foje la stereotipoj pli veras ol kiom oni supozas.
Carlo Sarandrea
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Konstanta adreso: Universala Esperanto-Asocio, Nieuwe 
Binnenweg 176, NL 3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Retadreso: 
kongresoj@co.uea.org. TTT: www.uea.org/kongresoj/uk_2006.
html.
Kongresa Temo: La temo de la 91-a UK estas Lingvoj, kulturoj kaj 
edukado al daŭrigebla evoluo. Se vi volas kontribui al ĝia traktado 
per prelego aŭ alimaniere, bv. skribi al la tema reĝisoro: s-ro José 
Antonio Vergara, Casilla 508, Puerto Montt, Ĉilio; rete: joseantonio.
vergara@gmail.com.
Kleriga Tago: En la kongresa lundo okazos por la kvara fojo la 
Kleriga Tago. Ĝin organizas Humphrey Tonkin (tonkin@hartford.
edu) kaj Michela Lipari (michela.lipari@tiscali.it), kiuj volonte 
akceptas ideojn kaj (sin)proponojn por prelegoj, podiaj diskutoj 
aŭ alispecaj programeroj, kiuj rilatas ekz. al la lingvo, informado, 
instruado, interreto, kongreslando ktp.  
Dua Bulteno: Komence de marto aperas la Dua Bulteno kun 
priskribo de loĝigaj, ekskursaj k.a. servoj kaj kun praktikaj konsiloj 
por la kongresanoj. Ĝin ricevas ĉiuj aliĝintoj kaj ĝi estas konsultebla 
ankaŭ en la kongresa TTT-ejo. 
Loĝado: La loĝ-oferto varias de amasloĝejo ĝis luksaj hoteloj, tuj 

Kongresa Komuniko 2

apud la kongresejo aŭ ĝis 3 km for de ĝi. Florenco estas ebena urbo 
kaj ĝia publika transportsistemo bone funkcias, pro kio ankaŭ la pli 
foraj loĝejoj tamen havas facilan ligon kun la kongresejo.
Ekskursoj: La antaŭ- kaj postkongresaj ekskursoj direktiĝos 
interalie al Venecio, Sienna, Verono, Sicilio kaj, kompreneble, 
Toskanio. La dumkongresaj ekskursoj malkaŝos sekretojn de la 
renesanca Florenco kaj ĝia ĉirkaŭaĵo, kiel ekz. Pisa, Bologna kaj 
Assisi.
Mendoj: Kun la Dua Bulteno la aliĝintoj ricevas presitan mendilon 
por loĝado, ekskursoj kaj bankedo kun paginstrukcioj. Pli simple 
kaj rapide eblas tamen mendi per la kongresa retpaĝo. Ĉi-jare oni 
aparte konsilas la kongresanojn mendi per la retpaĝo, ĉar tiam oni 
havas la avantaĝon elekti la hotelon, en kiu oni volas loĝi (kiam 
temas pri 3- kaj 2-stelaj hoteloj), kaj scii, ĉu en la dezirata ekskurso 
ankoraŭ restas liberaj lokoj.
Flugoj: La oficiala flugservo de la 91-a UK estas la Stelo-Alianco
(Star Alliance), en kiu membras 16 flugkompanioj el 6 kontinentoj
kaj kiu havas facilajn ligojn kun Florenco kaj la apuda urbo Pisa.
Fakaj kunvenoj: Fakaj asocioj kaj aliaj Esperanto-instancoj ricevis 
cirkuleron pri mendoj de salonoj kaj budo dum la UK. Asocioj, kiuj 
ne ricevis ĝin, bonvolu peti de la Centra Oficejo. Limdato por tiuj
mendoj estas la 31-a de marto.
Infana Kongreseto: La 37-a IIK okazos en bela domo ĉe parko en 
la urbo Prato, 20 km de Florenco. La kotizo, kiu inkluzivas restadon 
kaj transporton, varias laŭ loĝlando kaj aliĝperiodo. Informoj kaj 
aliĝilo troviĝas ĉe http://www.uea.org/kongresoj/iik_2006.html kaj 
http://bertosch.free.fr/iik2006/, kaj ĉe la administranto s-ro Bert 
Schumann, 9 rue du Couradin, FR-35510 Cesson-Sévigné, Francio; 
retadreso: bert.schumann@free.fr.
Reklamiloj: La kongresaj glumarko kaj afiŝo (99 x 69cm)  bone
taŭgas ankaŭ kiel reklamiloj pri Esperanto. Ili estas mendeblaj ĉe 
la Libroservo de UEA. Glumarka folio kun 12 markoj kostas 1,20 
eŭrojn kaj afiŝo 4,80 eŭrojn. Por ambaŭ oni ricevas rabaton de 1/3
ekde 3 ekz. Aldoniĝas la sendokostoj kaj por EU-landoj imposto 
de 19%.
Aliĝoj: La 19-an de februaro estis registritaj 1420 aliĝintoj el 53 
landoj. Plej multe da aliĝoj liveris Francio (222), Italio (188), 
Germanio (131), Japanio (118), Pollando (54), Rusio (51), Belgio 
(49), Brazilo (45), Britio kaj Nederlando (po 36), Litovio kaj Svedio 
(po 34).
Kotizoj: Ĝis la fino de marto validas jenaj kotizoj (parenteze tiuj
por kat. B): Individua membro de UEA (IM) 200 eŭroj (150); IM-
junulo/kunulo/komitatano/handikapito 100 (75); ne-IM 250 (185); 
ne-IM junulo/kunulo/handikapito 150 (110). Pagmanieroj troviĝas 
en la aliĝilo, Jarlibro 2005 (p.37-38) kaj en la kongresa TTT-ejo. 

91-a Universala 
Kongreso de Esperanto 

Florenco, Italio,
29 julio – 5 aŭgusto 2006
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Nia Intervjuo

Kial kaj kiam vi akceptis tiun ĉi taskon?
Mi akceptis ĝin, ĉar iasence ŝajnis al mi 

ke ĝi taŭgas por mi en la ĝusta etapo de mia 
esperantista vivo. Fakte mi komencis, tuj post 
la junularaj spertoj, kiel sekretario de literatura 
konkurso organizita de La Patrolo, literatura 
itala rondo, kies kolonoj estis inter aliaj Clelia 
Conterno, Carlo Minnaja kaj Nicolino Rossi. 
Poste mi estis „kaptita“ en la pormovada 
administra laboro en la estraro de IEF kaj en 
la komitato (de 1979), kaj en la estraro (de 
1992) de UEA. Nun, post tiom longa deĵorado, 
same kiel faras „la junaj emeritoj“, pli oportune 
ol nenion fari estas havi pli leĝeran engaĝon. 
Krom tradukado de iuj por mi gravaj verkoj 
ŝajnis al mi logike akcepti la proponon de la Estraro de UEA kaj 
reveni al sekretariado de konkursoj... – ĉi-foje belartaj!

Kiaj estas viaj spertoj ĉi-rilate?
La unua jaro estis tre interesa sperto. Mi konatiĝis kun novaj 

homoj, eĉ trovis inter la konkursintoj kunlaboranton por la 
traduko al la itala de La Zamenhof-strato. Mi legis interesajn 
kaj emociajn verkojn... Multaj estis la partoprenintoj, eble 
pro la fakto ke ni decidis eksperimente (kaj nun la komitato 
definitivigis tion) akcepti la konkursaĵojn ankaŭ rete, kaj 
– se papere – en nur unu ekzemplero. Tio kaŭzis evidentan 
malaltigon de la sendokostoj kaj ebligis al esperantistoj el 
multaj landoj partopreni la konkurson. La unua kiun mi ricevis 
rete, estis kontribuo de samideano el Alĝerio, kies laboro estas 
travojaĝi kamele la dezerton, kaj foje, atinginte la „civilizon“ kaj 

komputilon, li sukcesis sendi al mi poeziaĵon. 
Tre kortuŝa estis la akompana mesaĝo.

La konkurso havas siajn regulojn. Ĉu oni ĉiam 
respektas ilin kaj ĉu ne okazas miskomprenoj 
aŭ eĉ ofendiĝoj?

Fakte, vi pravas. Kompreneble estas ankaŭ ne-
plaĉaj spertoj. Ekzemple klarigi ke akcepteblas 
nur originalaj verkoj, neniam konigitaj antaŭe 
– prese, lege, radie, interrete, grupe ... –  ke, 
se temas pri la branĉo kanto, kaj la vortoj kaj 
la muziko devas esti originalaj kaj novaj, ke la 
muzikon la juĝantoj devas povi aŭskulti, kaj 
ne nur sekvi per notoj; ke eseo estas serioza 
studo pri difinita temo kaj ne kelklinia babilado 

familia; ke anonimeco estas... anonimeco: elekti pseŭdonimon 
kaj subskribi verkon per propra nomo estas kontraŭdiro!!!

Tamen la aferoj bone progresas, ĉu ne?
Jes ja, la bilanco estis pozitiva kaj entuziasmiga. Ni ankaŭ 

klopodis riĉigi la UK-programeron dum kiu oni anoncas la 
oficialajn rezultojn, farante el ĝi etan kulturan eventon, kaj intencas 
daŭrigi tiudirekte. Kompreneble sugestoj ĉiam bonvenas.

Ĉu io aldonenda al la invito partopreni en la ĉi-jara artkonkurso 
(en la novembra revuo, p. 229)? 

Mi invitas ĉiujn verkemulojn sendi siajn kreaĵojn kaj dankas 
pro la kunlaboro la membrojn de la juĝkomisionoj, kiujn mi 
devigas tre severe (ĉu tirane?) en mallonga tempo plenumi vere 
pezan kaj malfacilan laboron!

Belartaj Konkursoj de UEA
La Belartaj Konkursoj de UEA havas la celon evoluigi la artojn en kaj pere de la internacia lingvo. 
Ili okazas ekde 1950 dum la Universalaj Kongresoj de Esperanto. Pri la spertoj en la juĝkomisiono
ni demandas ties sekretarion Michela Lipari.

Monda Tago de PoezioNeide Barros Rêgo:

Rajdanto de l' revo
Antaŭen, poeto,
selu kurĉevalon Vento,
rajdu sur la ĉielarko, 
galopu tra via penso,
plonĝu en la plej sekretan
kaŝejon de l' emocio.

Iru senlime,
noktiĝe lumigu torĉon
kaj parolu kun la steloj,
voku la Sanktan Spiriton,
konstruu vian novan kanton,
lasu spurojn en la tempo.

Antaŭen, poeto,
kolektu frakasaĵojn,
el ili faru juvelojn.
El katenitaj ideoj
deŝiru bildojn, inventu,
kaj faru revolucion.

Antaŭen, revulo,
ne rigardu malantaŭen,
restu en via fantazio.
Kaj kiam vi liberiĝos
dissolvita en Poezio,
vi estos parto de l'  Universo.
En viaj versoj vi vivos.

Branĉo poezio: Dua premio
Belartaj Konkursoj de UEA, 2005
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Pakistana Socia Forumo

Origine devis okazi Monda Socia 
Forumo (MSF) en Karaĉio, sed ĝi 
estis prokrastita pro la tertremo. 

Pro tio oni aranĝis la 2-an PSF por montri 
unuecon kun MSF 2006 en Karakaso kaj 
Bamako. MSF 2006 en Karaĉio okazos de la 
23-a ĝis la 27-a de marto 2006.

Anoj de Pakistana Esperanto-Asocio 
(PakEsA) kaj estraranoj de Esperanto-
Internacia Akademio (EIA) partoprenis, 
kunlaboris kaj aranĝis budon kun multaj 
libroj kaj enkondukaj materialoj pri 
Esperanto. Miloj da personoj partoprenis 
en la 2-a PSF kaj multaj vizitis la budon de 
PakEsA kaj multe demandis pri Esperanto. 
S-ro Rahim Shah Khan (ĉef-vicprezidanto 
de PakEsA), s-ro Javaid Easan (ĝenerala 
sekretario de PakEsA kaj komitatano de 
UEA), s-ro Muhammad Afzal (financa
sekretario de PakEsA) kaj s-ro Malik Abdul 
Munir (direktoro de EIA kaj anstataŭanta 
prezidanto de Lahorea Esperanto-Klubo), 
s-ro Mian Muhammad Naveed Akram, s-ro 
Hamid Saleem Minhas, s-ro Shah, s-ino 
Anni kaj s-ino Ummerah k. a. respondis 
la demandojn kaj senpage disdonis al ĉiuj 
enkondukajn materialojn.

Ankaŭ estraranoj de PSF kaj MSF 2006 
vizitis la budon de PakEsA. Multaj el ili jam 
antaŭe ekkonis Esperanton. Muhammad 
Nawaz Arain, kiu estas estrarano de la 
Junulara Grupo de Monda Socia Forumo 
2006 kaj krome prezidanto de Karaĉia 
Esperanto-Klubo (KEK), en sia parolado 
traktis ankaŭ Esperanton kaj la pakistanan 
kaj tutmondan Esperanto-movadon. Li diris, 
ke Pakistana Socia Forumo, Monda Socia 
Forumo kaj Esperanto agas por samaj celoj, 
kiel ekzemple lingvaj rajtoj, demokratio kaj 

El la historio de MSF
La Monda Socia Forumo okazis en la jaroj 2001, 2002, 2003 kaj 2005 
en Porto Alegre en Brazilo. En 2004 ĝi okazis en Mumbajo (iama 
Bombajo), Barato, kaj en 2006 ĝi okazas samtempe en Karakaso 
(Venezuelo), Karaĉio (Pakistano) kaj Bamako (Malio).

Esperanto forte videblis en Lahore
La 24-an de januaro okazis la 2-a Pakistana Socia Forumo en 
Ali-Instituto de la urbo Lahore. Estis invititaj ĉiuj pakistanaj 

organizaĵoj, kiuj laboras por la rajtoj de infanoj, virinoj, laboristoj, 
lernantoj kaj suferantoj de diversaj problemoj. 

paco. Fine li invitis ĉiujn viziti la budon de 
PakEsA.

Televidaj reprezentantoj faris intervjuojn 
pri Esperanto. Grupo de PakEsA vizitis 
ankaŭ budojn de aliaj asocioj kaj organizaĵoj 
kaj renkontis iliajn reprezentantojn.  Antaŭ la 
fino de la Forumo ĉiuj partoprenis en solidara
marŝado de proksimume tri kilometroj.

Unuafoje en Pakistano Esperanto estis 
montrita antaŭ multaj reprezentantoj de 
diversaj organizaĵoj. Pakistana Esperanto-
Asocio faris kun ili malavarajn amikajn 
rilatojn.

Shabbir Ahmad Sial, prezidanto de 
PakEsA, taksas, ke pro la Pakistana Socia 
Forumo la Esperanta movado de la lando 
fortiĝos pli kaj pli. „Fakte Pakistana 
Esperanto-Asocio ludis tre bonan kaj fortan 
rolon en la agadoj de la 2-a Pakistana Socia 
Forumo“, li fiere konkludas. Pro granda
helpo en la preparoj por sukcesa partopreno 
li esprimas dankon al la prezidanto de UEA 
Renato Corsetti kaj al la komitatanoj de UEA 
José Antonio Vergara el Ĉilio kaj A. Giridhar 
Rao el Barato.

(Gazetaraj Komunikoj de UEA)

En 2004 en Mumbajo estis 100 000 
partoprenantoj, en 2005 en Porto 
Alegre jam 155 000. Inter la mondaj 

forumoj okazas kontinentaj forumoj 
(Afrika Socia Forumo, Azia Socia Forumo, 
Eŭropa Socia Forumo, Socia Forumo de la 
Amerikoj), landaj forumoj en trideko da 
landoj, kaj eĉ urbaj forumoj.

La partopreno en la Mondaj Sociaj 
Forumoj okazas laŭ la Ĉarto de la Principoj, 
kiu  ekskludas politikajn partiojn.

En la Mondaj Sociaj Forumoj kutime 
ĉeestas ankaŭ esperantistoj, kiuj tie aktive 
proponas Esperanton al aliaj homoj kun 
mondŝanĝema internacia pensmaniero. 
En la triloka Monda Socia Forumo de 

2006 esperantistoj aktivis en ĉiuj tri lokoj 
de la Forumo: Karakaso (Venezuelo), 
Karaĉio (Pakistano) kaj Bamako (Malio). 
Pri la  partopreno de esperantistoj en la 
Karakasa MSF, kiu okazis de la 24-a ĝis la 
29-a  de januaro 2006, informas Vilhelmo 
Lutermano en la „Raporto pri la Plurcentra 
Monda Socia Forumo 2006 en Karakaso, 
Venezuelo“ (trovebla rete: ĉe http://mas-eo.
org/article71.html).

La ĝisnunaj temoj de MSF: Daŭrigebla 
disvolviĝo; Homrajtoj, diverseco, egaleco; 
Informiloj, kulturo kaj hegemonio; Politika 
povo kaj rilatoj kun la civila socio kaj 
demokratio; Monda demokrateca ordo, 
militizmo kaj paco.              (Laŭ Vikipedio)
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Kalendaro 2006–2007
Malgraŭ kontrolo kaj komparo kun aliaj kalendaroj ne eblas garantii 
la fidelecon de ĉiuj informoj en la kalendaro, pri kiuj respondecas nur
la organizantoj. La venonta kalendaro aperos en la julia numero.

marto
03-05 Atlantika Plonĝado en Areija Branca, 

Portugalio. : http://esperanto.web.pt/plongxu/; 
plongxu@gmail.com.

10-12: Kreiva Metiejo kun la temo „stelaro“ en 
Partizánske, Slovakio. * Peter Baláž, Viťazná 
840/67A, SK-958 04 Partizánske, Slovakio, 
: http://vikio.esperanto.sk/index.php/Kreiva_
metiejo; Petro@ikso.net.

24-26: Studsemajnfino en Bornerbroek apud 
Almelo kaj Germanio, por ĉiu aĝo kaj nivelo. 
: http://www.esperanto-info.nl/bonvenon/
studweekesp.php; studieweekeinde@wanadoo.nl.

24-26: Tut-Kalifornia Esperanto-Konferenco 
(TKEK) en Hallmark Inn, Davis (apud 
Sakramento), Kalifornio, Usono. : hestuder@ 
ucdavis.edu.

30 mar-02 apr: Humura festo „Aprilaj ridetoj“. 
Humura koncerto, ekskursoj, ludoj, procesioj 
kaj karnavalo en la urbo. * Junulara E-klubo 
Verdaĵo, Tatjana Viktorovna, Primorskij bulvar 
n-ro 1, Dvorec Molodjoži, Odessa, Ukrainio, ☎ 
+38-0482-233831. : www://odesa.iatp.org.ua/
esperanto/ludoj.narod.ru; verda99@mail.ru.

31 mar-02 apr: Fiŝa Semajnfino en Bulonjo ĉe 
Maro, Francio. : http://esperanto-jeunes.org/
article.php3?id_article=158;  julia@esperanto-
jeunes.org.

31 mar-02 apr: Sudorienta Regiona Kongreseto 
en Ŝtata Parko Unicoi, Helen, Georgio, 
Usono. : http://www.esperanto-atlanta.org/; 
jimhenry@pobox.com.

31 mar-04 apr: Printempa Esperanto-Kunveno 
(BELO+BAVELO) kun la temo „Eŭropo – tio 
estas vi! Ĉu Eŭropo bezonas komunan lingvon?“  
Neu-Ulm-Ludwigsfeld, Germanio. * Armin 
Grötzner, :  ae.groetzner@t-online.de.

aprilo
01-09: 31-aj Esperanto-Tagoj de Bydgoszcz 

kun 29-a AKB-Sesio (Akademio Internacia de 
Sciencoj) en Bydgoszcz, Pollando. * Internacia 
Studumo pri Turismo Kaj Kulturo, Klerigejo de 
AIS, str. M.Skłodowskiej-Curie 10, PL-85-094 
Bydgoszcz, Pollando, ☎/� +48-52-3461151 : 
stud@esperanto-turismo.com.

10-17: 29-a Studadsesio en Herzberg. * ICH, 

Interkultura Centro Herzberg, Grubenhagenstr.6, 
DE-37412 Herzberg/Harz, Germanio, ☎ +49/
(0)5521-5983, : http://www.esperanto.de/psi/; 
jimhenry@pobox.com; esperanto-zentrum@web.
de.

10-17: 22-a Printempa Semajno Internacia en St. 
Andreasberg (Montaro Harz/Harc). * Germana 
Esperanto-Asocio, Wolfgang Bohr, Johannes-
Kirschweng-Str. 11, DE-52474 Bad Neuenahr-
Ahrweiler, Germanio. ☎ +49-(0)2641-4885, 
� +49-(0)9786-66 (oficejo). : http://www.
esperanto.de/psi/; psi@esperanto.de.

15-18:  61-a Kongreso de SAT-Amikaro en Yzeure-
Moulins (departemento Allier, centra parto de 
Francio). * Esperanto Moulins-Allier, 27 rue 
de la Fraternité, FR-03000 Moulins, Francio, : 
http://www.esperanto-sat.info/rubrique.php3?id_
rubrique=41; esperantomoulins@free.fr.

15-22: Festa Renkonto Internacia de Geknaboj 
en Grezijono. * Elizabet Barbay, 25, allée 
Gabriel Fauré, FR-93140 Bondy, Francio, ☎+33-
(0)148 47 23 87, : http://www.gresillon.org/; 
eliz.barbay@wanadoo.fr.

18-22: Staĝo en Kvinpetalo. Preparado al la 
kapableco kun Renée Triolle en Bouresse, 
Francio. * Kvinpetalo, Esperanto-Centro, 
Rue de Lavoir, FR-86410 Bouresse, Francio,☎/
� +33 (0)5 49 42 80 74, : http://kvinpetalo.free.
fr/; informoj@kvinpetalo.

18-23: Semajna Lingva Seminario en pensiono 
Espero en vilaĝo Skokovy, nord-orienta Ĉeĥio. 
: http://www.mlboleslav.cz/esperanto/; drahoto
vaesperanto@seznam.cz.

21-23: 4-a Familia Montkabana Renkontiĝo 
por E-parolantaj familioj en montkabano 
Dom na Kalniku en nordokcidenta Kroatio. 
: http://www.angelfire.com/va2/Vanja; vanja.
radovanovic@ericsson.com.

21-23: 59-a Regiona Staĝo de Esperanto en Villers- 
lès-Nancy, Francio. * Liliane Bersweiler, 1 rue 
de Lacé, FR 54990 Xeuilley, Francio. ☎+33-(0)3-
83-47-41-36, : http://mulhouse.esperanto.free.
fr/Villers/; Liliane.Bersweiler@ac-nancy-metz.fr.

21-23: Adonido (Hlaváček) en Ratíškovice-Vracov. 
Renkontiĝo de la amantoj de naturo kaj bongusta 
vino. Jana Melichárková, Polní 938, CZ-696 02 
Ratíškovice, Ĉeĥio. : melicharkova@quick.cz.

25-29: Staĝo en Kvinpetalo. Preparado al la 
pedagogia parto de la kapableco kun Renée Triolle 
en Bouresse, Francio. * Kvinpetalo (v. 18 apr).

27 apr-01 maj: Sudafrika Landa Kongreso 
kun jarkunveno de Esperanto-Asocio de Suda 
Afriko en Muizenberg, Kaburbo. Internaciaj 
partoprenantoj bonvenaj. * Magali Von 
Blottnitz, 49 Balfour Road, Woodstock 7925, 
South Africa, ☎+27(0)21 448 6775, � +27(0)86 
620 6052, : http://www.esperanto.za.org/eo/
index.html; magali@xsinet.co.za.

28 apr-01 maj: 2-a Fakseminario pri Esperanto-
Bibliotekoj kaj arkivoj kaj Literatura Semajnfino
en Herzberg, Germanio. * ICH (v. 10 apr).

28 apr-01 maj: 87-a Brita Esperanto-Kongreso, 
Scarborough. * EAB, Esperanto-Domo, Station 
Road, Barlaston, Stoke-on-Trent ST12 9DE, Britio, 
☎+44 (0)1782 372141, : eab@esperanto-gb.org.

28 apr-01 maj: Staĝo en Kvinpetalo. Pri Rusio 
kaj la rusa lingvo kun Renée Triolle en Bouresse, 
Francio. * Kvinpetalo (v. 18 apr).

28 apr-01 maj: Printempa Renkontiĝo, E-tagoj en 
la marbordo de Katalunio en Canet de Mar, 41 km 
norde de Barcelono. Programeroj en Esperanto kaj 
en la kataluna, agado en la gastejo kaj en la urbo, 
plaĝumado, ekskursoj, festo kaj esperantumado. 
: http://www.esperanto-ct.org/kej/.

29 apr-06 maj: Verkosemajno kun Anna 
Löwenstein en Grezijono, Francio. * Christian 
Rivière, 7 ch de la Viollerie, FR-44300 Nantes, 
Francio, ☎ +33 (0) 2 40 25 24 05, : christian.
riviere@laposte.fr. 

29 apr-09 maj: Lingva E-festivalo Aroma Jalto en 
Ukrainio. * p.k. 35, UA-01133 Kiev, Ukrainio. 
☎ +380-44-2851701, : http://www.aromajalta.
by.ru/; volodimir_h@yahoo.com.

31apr-01maj: Staĝo en Kvinpetalo. Pri Rusio kaj 
la rusa lingvo kun Renée Triolle en Bouresse, 
Francio. * Kvinpetalo (v. 18 apr).

majo
05-07: 7-a Trilanda Renkontiĝo de Germana 

Esperanto-Junularo en Cochem ĉe la rivero Mosel, 
okcidenta Germanio. : http://www.u-matthias.
de/trilanda.htm; Inge.Simon@esperanto.de.

05-07: Biblia Sabat-Dimanĉo kun Adoru, la 

ˆ
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ekumena preĝ- kaj kantlibro en Esperanto, 
kaj kun Esperanta lern-grupo, en Zell a. 
Harmersbach, Sud-Germanio. : Bernhard.
Eichkorn@esperanto.de.

05 maj-04 jun: 16-a Internacia Esperanto- 
Kongreso en Ĉinio kaj 58-a Kongreso de 
Internacia Fervojista Esperanto-Federacio 
en Ŝanhajo, Ĉinio. * Internacia Klubo 
,,Esperantotur“, str. M. Skłodowskiej-Curie 10, 
PL-85-094 Bydgoszcz, Pollando, ☎/�+48-52-
3461151, : http://www.esperanto-turismo.com/; 
info@esperanto-turismo.com.

06-13: 58-a IFEF-Kongreso en Ŝanhajo, Ĉinio. 
Komuna vojaĝo el Eŭropo. * István Gulyás, 
Rákos u. 98. HU-1155 Budapest, Hungario, 
: kozsu13@freemail.hu. Ĉina adreso: 58-a 
Kongreso de IFEF. P.O.Kesto 825, CN-100037 
Beijing, Ĉinio, ☎ +86-10-68326682, � +86-10-
683218.

12-14: SATEB-Semajnfino en Barlaston. Ed 
Borsboom prelegos pri Andreo Cseh kaj Lanti. 
* Wedgwood Memorial College, Station Road, 
Barlaston, Stoke on Trent ST12 9DG, Britio, : 
arturo@signalprent.demon.co.uk.

13: Malferma Tago, CO de UEA. * En la 
kolofono; v. anoncon sur la p. 70.

13-17: Postkongreso de IFEF en Pekino. * 58-a 
Kongreso de IFEF. P.O.Kesto 825, CN-100037 
Beijing, Ĉinio, ☎ +86-10-68326682, � +86-10-
683218.

19-20: Seminario pri Apliko de Esperanto en 
Scienco kaj Tekniko (SAEST) 2006 en Kubo. 
* Asociación Cubana de Esperanto, Apartado 
Postal 5120, Ciudad de la Habana, Kubo.

19-21: Pokalo Kostrena 2006, la 5-a konkurso 
pro kono de Esperanto por lernantoj en 
Kostrena, ĉemara urbeto apud Rijeka en Kroatio.  
☎+385(0)51-228148, : esperanto@zg.htnet.hr; 
esperanto.rijeka@ri.htnet.hr aŭ emil.hrvatin@ri.
htnet.hr.

19-21: Internacia Junulara Renkontiĝo pri la 
temo „Naciaj Kulturoj kaj Eŭropa Identeco“ 
en Kostrena, samtempe kaj samloke kun la 
konkurso Pokalo Kostrena. Organizantoj: Kroata 
Esperanto-Ligo kaj Esperanto-Societo Rijeka. :  
esperanto@zg.htnet.hr; esperanto.rijeka@ri.htnet.
hr.

20-22: 4-a MEKARO, MezKanada Renkontiĝo 
(turisma semajnfino) de Esperanto en Otavo,
Ontario. : http://www.esperanto.qc.ca/; informo@ 
esperanto.qc.ca.

21-25: 65-a Hispana Esperanto-Kongreso en 
El Puig,Valencia. * Augusto Casquero de la 
Cruz, Avenida Burjasot 29, A-31, ES-46009 
Valencia, Hispanio, : http://www.esperanto-es; 
augustocasquero@hotmail.com.

22 maj-01 jun: Trazigzagante la sudajn Karpatojn 
aŭ svinge inter Valaĥio kaj Transilvanio. Eskurso 
en Rumanio. * Ionel Oneţ, p/a UEA; :
beronet@hotmail.com.

24-28: BARO, Berlina Arbara Renkontiĝo, 
en Bad Münder inter Hannover kaj Hameln, 
Germanio. Por homoj kiuj estas aŭ sentas sin 
junaj. En arbaro, tial ideala por familioj kun 
etaj infanoj. * Andi Münchow, Oberstraße 15, 
DE-30167 Hannover, Germanio, : http://www.
krokodilo.de/baro/baro.php; DL8oap@gmx.net.

25-28: 100-jara Jubilea Jarkongreso en Malmö, 
okaze de la 100-jariĝo de Sveda Esperanto-
Federacio kaj Klubo Esperantista de Malmö. 
Komuna jarkongreso kun Dana Esperanto-
Asocio. : http://www.agado.net/; karin-
lindquist@telia.com.

26-28: Aŭvernia Renkontiĝo en La Bourboule 
(63), Francio. : godot1@voila.fr. 

26-28: Tutslovakia Renkontiĝo de Slovakia 
Esperanto-Federacio kaj Slovakia Esperanto-
Junularo en Piešťany, Slovakio. ☎ +421 902 203 
369, : http://skej.esperanto.sk/arangoj.php?lingv
o=eo&kio=45&akcia=podujatie; petro@ikso.net .

junio
02-04: 6-a Semajnfino por Esperanto &

biciklado en la bicikla festivalo en Montrealo, 
Kanado. Okazos nokta kaj tuttaga biciklado laŭ 
senaŭtaj stratoj. : http://www.esperanto.qc. ca/; 
informo@esperanto.qc.ca.

02-05: 100-jara Jubileo de Germana Esperanto-
Asocio, 83-a Germana Esperanto-Kongreso 
Braunschweig/Brunsviko. * ICH (v. 01 apr). 
: http://jubileagek.ic-herzberg.de/; Esperanto-
Zentrum@web.de. Aliĝiloj: Christian Darbellay, 
Kaiserstr. 39, DE-24143 Kiel, ☎ +49-(0)431-
737788, :Esperanto-Kiel@web.de.

02-05: 101-a Skota Kongreso de Esperanto en 
Stirling, Skotlando. : http://www.skotlando.
org/News/Scottish%20Congress%202006.htm; 
secretary@skotlando.org.

06-09: Postkongresaj E-tagoj (GEA) en Herzberg, 
Germanio. * ICH (v. 10 apr). 

08-15: 59-a Kongreso de Internacia Katolika 
Unuiĝo Esperantista (IKUE) en pilgrimloko 
Velehrad, suda Moravio (Ĉeĥio) kun speciala 
junulara programo. : www.ikue.org; ikue@ 
blahus.cz.

13-21: 28-a Ĉebalta Esperantista Printempo 
en Mielno, proksime al Koszalin, Pollando. 
* Filio de Pola E-Asocio, pk 30. PL-75-
016 Koszalin, Pollando, ☎ +48-503-417825 
:  http://www.esperanto.koszalin.pl/28cebalta.
html; barslavo@wp.pl; barslavo@wp.pl.

14-18: 2-a Renkontiĝo „Blue floras la genciano“ 
en Gosau/Hallstatt. * Esp. Junularo de Baden-
Virtembergo kaj Aŭstrio, :  http://www.
aliaflanko.de/; Inge.Simon@esperanto.de.

15-29: 28-a Renkontiĝo de Esperantaj 

Familioj (REF) en Pilský Mlýn, Ĉeĥio. 
: PavlaDvorakova@tiscali.cz.

16-18: 30-a Studadsesio en Herzberg, Germanio. 
* ICH (v. 10 apr).

18-25: Velura Sezono, 12-a Internacia Arta 
Esperanto-Festivalo pri Esperanto-kantoj 
en Jalta, Ukrainio. * Jefim Zajdman,  p.k. 74 
(Esperanto), UA-98612 Jalta-12, Ukrainio, ☎ 
+380-654-231651, :  http://www.jaltaespero.
narod.ru/; tero@yalta.us.

25 jun-02 jul: Internaciaj Someraj Kursoj de 
Esperanto en Lesjöfors. * Esperanto-domo, SE-
680 96 Lesjöfors, Svedio, ☎+46-(0)590-30909, 
� +46-(0)590-30359, :  egarden@esperanto.se.

26-30: Postfestivalo de Velura Sezono: turista 
marŝo tra pitoreska Suda Bordo de Krimeo. * 
Jefim Zajdman (v. 18 jun).

julio
01-07 : Ekoturisma Seminario (EKOTUR 2006) 

en Dobřichovice apud Prago kaj ties ĉirkaŭaĵo. 
* KAVA-PECH, Anglická 878, CZ-252 29 
Dobřichovice, Ĉeĥio, ☎+420-257-712201, � 
+420-257-712126,  : www.kava-pech.cz/ekotur; 
chrdle@kava/pech.cz.

01-14: Pivniĉnaj Esperanto-Tagoj, Piwniczna, 
Pollando. * EFE, Zbigniew (Zbyŝek) WARMUZ, 
ul. Bajeczna 1-104, PL-31-566 Kraków (Krakovo) 
Pollando, ☎ +48-12-4141256, : http://www.
internacia-gazeto.com/eventi/articolo_0002_
pivnicxna.htm z.warmuz@chello.pl.

02-15: Somera Esperanto-Tendaro en Lančov, 
Ĉeĥio. 1-a etapo. * Pavel Sittauer, Hartmanova 
1128, CZ-674 01 Třebíč, : Esperanto.
trebic@volny.cz.

03-07: Esperanto-kursoj (elementaj kaj por 
progresantoj) en la Popola Instituto de 
Valamo, Heinävesi, Finnlando. * Tiina 
Oittinen, sekretario de EAF, Puutarhakatu 
26 A 11, FI-20100 Turku, Finnlando, :
eafsekretario@esperanto.fi.

03-21: 37-a Nordamerika Somera Kursaro en 
Brattleboro, Vermont, Usono. * Ellen M. Eddy, 
11736 Scott Creek Drive SW, Olympia WA 
98512, Usono, ☎ +1-(360)7544563, : http://
esperanto.org/nask/; eddyellen@aol.com.

04-08: 42-a Baltlandaj Esperanto-Tagoj en 
Kuressaare, Estonio. Temo: „Unueco kaj 
diverseco de la popoloj ĉe la Balta Maro“. 
* EAE, ☎ +372-6035272; : esperant@hot.ee.

04-08: Staĝo en Kvinpetalo. Praktikado de 
Esperanto kun Liliane Bon en Bouresse, Francio. 
* Kvinpetalo (v. 18 apr).

04-08: Lernu kaj ĝuu en la Popola Instituto 
de Valamo en Finnlando. * Tiina Oittinen, 
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Puutarhakatu 26 A 11,  FI-20100 Turku, Finnlando, 
☎ 02-2305319, : eafsekretario@esperanto.fi aŭ 
* Carola Antskog, Dragfjärdsvägen89,FI-25700
Kimito, Finnlando, : cantskog@kolumbus.fi.

08: Festivalo pri fiŝista supo en Baja, Hungario. 
: http://fishsup.ini.hu/; bajai@eposta.hu.

08-15: 59-a Kongreso de IKUE (Internacia 
Katolika Unuiĝo Esperantista), Velehrad, Ĉeĥio. 
: http://www.ikue.org, m.svacek@seznam.cz.

08-15: Staĝo en Grezijono, Francio, kun Carlo 
Bourlot, Jean-Kristos kaj Christian Lavarenne. 
* Kastelo Grezijono, FR-49150 Baugé, Francio. 
☎+33 (0)2 41 89 10 34, :  http://gresillon.org; 
kastelo@gresillon.org.

11-15: Staĝo en Kvinpetalo. Preparado al la 
ekzameno „Altaj Studoj“ kun Janine Dumoulin 
kaj Michel Duc Goninaz en Bouresse, Francio. 
* Kvinpetalo (v. 18 apr).

15-19: 41-a Brazila Kongreso de Esperanto en 
Campinas SP, Brazilo, kun solenaĵoj okaze de 
la 100-jariĝo de la unuaj E-kluboj en Brazilo 
kaj simpozio pri la lokaj E-grupoj. * Centra 
Oficejo de Brazila Esperanto-Ligo,   :www.
esperanto.cc/bke; www.esperanto.cc/centenario.

15-21: Internacia Esperanto-Konferenco de 
OSIEK en Timişoara, Rumanio, kun allogaj 
postkonferencaj ekskursoj. Temo: „Kio estas 
oriento?“ ☎ +40 256 464193, � +40 256 200296. 
* Maria Butan, Aleea Ripensia 34/3, RO-300585 
Timişoara, Rumanio aŭ Erich Laubacher, 1 rue 
Bougainville, FR-78180 Montigny-le-Bretoneux, 
Francio. :  butan_osiek@yahoo.com.

15-22: Staĝo en Grezijono, Francio, kun Carlo 
Bourlot, Tatjana Loskutova kaj Gerrit Berveling. 
* (v. 08 jul).

15-29: 28-a Renkontiĝo de Esperantaj Familioj 
(REF) en Pilský Mlýn, Ĉeĥio. * Vladimír kaj 
Pavla Dvořák, Gregorova 2563, CZ-397 01 Písek, 
Ĉehi, » +420-774-999091 (Vlada), »+420-
774-942424 (Pavla), :   http://ref.esperanto.cz/; 
vl.dv@centrum.cz; pavladvorakova@tiscali.cz.

16-29: Somera Esperanto-Tendaro en Lančov, 
Ĉeĥio, 2-a etapo. * (v. 02 jul).

18-21 Staĝo en Kvinpetalo. Renkontiĝo ĉirkaŭ 
La Kancerkliniko kun Ĵak LePuil en Bouresse, 
Francio. * Kvinpetalo (v. 18 apr).

20-27: Internacia Familia Renkontiĝo kun 
la temo „Kuirarto“ en Kievo, Ukrainio. Vi 
estas atendata en la ĉefurbo de Ukrainio kaj 
povas montri bongustaĵojn de via popolo al 
aliaj esperantistoj! *  pk 91, UA-04201 Kiev, 
Ukrainio, ☎ +380-44-4320743, : http://www.
espero.kiev.ua/events_es.html; ml@espero.kiev.ua 
aŭ limih@bigmir.net.

21-24: 26-a NOREK (Nord-Okcident-Regiona 
Esperanto-Konferenco) kaj festo pro la centjara 
jubileo de Seatla Esperanto-Societo, Seatlo, 
Usono. * NOREK, p/a Biblioteko Culbert, 
117 East Louisa Street #286, Seattle, WA 98102, 
USA.

21-24: 54-a ELNA-Kongreso, Novjorko, Usono. 
* Esperanto League for North America, 
P.O.Box 1129, El Cerito CA 94530, USA. : 
elna@esperanto_usa.org.

21-25: 65-a Hispana Kongreso de Esperanto 

en Valencio (Hispanio), apud la maro. :  
augustocasquero@hotmail.com.

22-23: 1-a Brazila Renkontiĝo de Esperantistaj 
Spiritistoj. Ribeirão Preto, SP, Brazilo, ☎ 
+55(0)16-3633-9157 (Neusa Priscotin Mendes), 
: sauen@netsite.com.br.

22-26: Eŭropa Medicina Esperanto-Kongreso, 
EMEK. * s-ino Katalin Faragó, pk. 89, HU-
6801 Hódmezővásárhely, Hungario, ☎ +36-62-
221924 (loĝejo), » +36-30-3564202, : http://
www.esperanto-es.net/; esp-med@vasarhely.hu.

22-27: 4-a Balta Esperanto-Forumo en 
Bjalistoko. * Bjalistoka Esperanto-Societo, 
Elżbieta Karczewska, ul. Waszyngtona 14 
B m 119, PL 15-269 Białystok, Pollando, : 
elakarczewska@interia.pl aŭ esperanto.bialystok@ 
interia.pl.

22-29: Staĝo en Grezijono, Francio, kun Carlo 
Bourlot, Tatjana Loskutova kaj André Cherpillod. 
* (v. 08 jul).

23-28: Scienca Konferenco okaze de la Centjariĝo 
de ISAE en Tavoleto, Italio. * D-ro R. Sachs, 
Vor dem Brückentor 3, DE-37269 Eschwege, 
Germanio.

25-29: Staĝo en Kvinpetalo. Folkloraj dancoj 
kun Mari-Elen Desert en Bouresse, Francio. * 
Kvinpetalo (v. 18 apr).

25-29: 39-a ILEI-konferenco kun la ĉeftemo:
„Lingvaj rajtoj, lingvolernado kaj edukado por 
ĉiuj“ en Parma, Italio. : http://www.ilei.info/
agado/konferenco_2006.php; aidute@mail.lt.

27 jul - 07 aŭg: Grupa vojaĝo al 91-a UK, 
Universala Kongreso de Esperanto, Florenco. 
Itinero: PL - AU - IT - VA - AU - DE - PL. * 
Internacia Klubo „Esperantotur“ (v. 05 maj).

29 jul-05 aŭg: 91-a Universala Kongreso de 
Esperanto, UK 2006 en Firenze. * Universala 
Esperanto/Ascio (v. en la kolofono), : http://
www.uea.org/kongresoj/uk_2006.html; reta aliĝilo:  
http://www.uea.org/kongresoj/uk_alighilo; 
fei@esperanto.it.

29 jul-05 aŭg: 37-a Internacia Infana Kongreseto,  
en Prato, Italio. * Bert Schumann, 9 rue 
Couradin, FR-35510 Cesson-Sévigné, Francio, 
☎+33-299836986, : http://bertosch.free.fr/
iik2006/; bert.schumann@free.fr aŭ * Leonardo 
Pampaloni, via Cironi 15, IT 59100 Prato, Italio, 
☎ + 39-0574 604100 : pampal@freemail.it.

29 jul-05 aŭg: 72-a Internacia Kongreso de 
Blindaj Esperantistoj en Florenco, Italio. *  
Daniela Bottegoni, via Rismondo 1, IT-60123 
Ancona, Italio), : +39-07131602, : http://
bertosch.free.fr/iik2006/index.html; aldograssini1 
@tin.it.

29 jul-05 aŭg: Staĝo en Grezijono, Francio, kun 
Tatjana Loskutova, Jean-Luc Kristos kaj Jean-
Luc Tortel. * (v. 08 jul).

30 jul-12 aŭg: Somera Esperanto-Tendaro en 
Lančov, Ĉeĥio. 3-a etapo (v. 02 jul).

aūgusto
01-14: Ekspedicio „Dnestro“ en Ukrainio. * JK 

Verdaĵo (v. 30 mar).
03-11: Staĝo en Kvinpetalo. Muziko/Lingvo: 

praktikado de unu per la alia. Realigo de KD 
kun Ansofi Markov, Lino Markov kaj Stephanie
Pladeck en Bouresse, Francio. * Kvinpetalo 
(v. 18 apr).

05-12: Staĝo en Grezijono, Francio, kun 
Abdurahman Janusov, Grazina Opulskienė kaj 
Przemek Grzybowski. * (v. 08 jul).

06-12: „Inter Karsto kaj Maro“, 1-a Internacia 
somera renkontiĝo en Triesto, Italio. :  
noredv@tele2.it.

06-13: 62-a Internacia Junulara Kongreso 
(IJK 2006) en Sarajevo, Bosnio-Hercegovino. 
: http://www.tejo.org/ijk; hara@ikso.net.

12-13: Somera Esperanto-Tendaro en Lančov, 
Ĉeĥio. Renkontiĝo de eksaj tendaranoj. * 
(v. 02 jul).

12-18: Somera Festivalo en Barlaston, Britio. 
* Esperanto House, Station Road, Barlaston, 
Stoke on Trent ST12 9DE, Britio, ☎+44-(0)845-
2301887, : eab@esperanto-gb.org.

12-18: 10-aj Pluezekaj Renkontiĝoj en 
Montfort-sur-Meux. * J.P. Ducloyer, 7 rue de 
la Fée Viviane, FR-35160 Montfort-sur-Meux, 
Francio, ☎ +33-0299097192, : jeanpierre-
ducloyer@club-internet.fr.

12-19: 10-a Internacia Esperanto-Renkontiĝo 
en Pluezek, Bretonio. Matene lingvokursoj, 
posttagmeze ekskursoj kaj atelieroj. 
: jeanpierre-ducloyer@club-internet.fr.

12-19: Staĝo en Grezijono, Francio, kun 
Abdurahman Janusov, Grazina Opulskienė, 
François Simonnet kaj Yasuo Hori. * (v. 08 
jul).

12-19: 56-a Kongreso de Kristana Esperantista 
Ligo Internacia (KELI) en la vilaĝo Strážné (la 
montaro Karkonoŝo, nord-orienta Bohemio, 
proksime al la urbeto Vrchlabí) en Ĉeĥio. * 
Pavel Polnický, Na Vinici 110/10, CZ-290 01 
Poděbrady, Ĉeĥio, : cea.polnicky@quick.cz.

13-20: Internacia Junulara Semajno en Makó, 
Hungario. * Hungara Esperanto-Junularo, Pf. 
87. HU-1675 Budapest, Hungario. : http://
www.ijs.hu/; ijs@ijs.hu. Senpaga/duonpaga 
partopreno por 2 personoj pere de Premio 
Melinda: : http://www.eventoj.hu/melinda.htm.
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24-26: 1-a Niĝeria Esperanto-Kongreso en la 
historia urbo Badagry. Eksterlandanoj aparte 
bonvenaj. * EFEN, Esperanto-Federacio de 
Niĝerio, : http://www.badagry.info/; Prince 
Henry Oguinye: : efen_2002@yahoo.co.uk.

29 sep-01 okt: XXII Artaj Konfrontoj en 
Esperanto „ARKONES“ en Poznań, Pollando. 
* Paweł Janowczyk, ☎+48(61)875-58-79, 
+48-602-283-242, : http://www.arkones.
republika.pl/; janowczykpawel@poczta.onet.pl 
aŭ Tobiasz Kaźmierski, ☎ +48-509-400-317, 
: beyonder83@o2.pl.

29 sep-01 okt: 18-a Internacia Kultura 
Festivalo (IKFD 2006) en Ústí nad Labem, 
Ĉeĥio, omaĝe al la 100-jara datreveno de la 
naskiĝoj de Jiří Kořínek kaj Tomáš Pumpr. 
* Miroslav Smyčka, Dlouhá 20, CZ-370 
11 České Budějovice, Ĉeĥio, : vlastimil.
novobilsky@atlas.cz; kriz@kr-ustecky.cz.

29 sept-03 okt: 6-a KoKoLoRES, Semajnfina 
renkontiĝo por ludemuloj en Herne, Germanio, kun 
kurso por komencantoj. :  http://www.arkones.
republika.pl/ aŭ kokolores@ esperantoland.de.

30 sep-03 okt: Pedagogiaj Tagoj en Herzberg. 
* ICH (v. 10 apr).

oktobro
01-08: Esperanto-grupeto ene de la renkontiĝo 

en kristana komunejo de Taizé.  * Por 
kolektiĝo de esperantistoj: Reinhard Pflüger, 
Deutschherrnufer 45, DE-60594 Frankfurt, 
Germanio, : http://www.taize.fr/; reinhard.
pflueger@esperanto.de.

02-08: Internacia Paroliga Semajno (InPaSem) 
en Dobřichovice, Ĉehio. Rektmetoda kurso 
por komencintoj (ne komencantoj) kun S. 
Marček kaj seminario por parolantoj kun A. 
Kronenberger, P. Chrdle kaj M. Blahuš; kun 
ekskursoj (ekz. al Karlštejn, sur la supra bildo). 
* KAVA-PECH (v. 01 jul). : www.kava-
pech.cz/inpasem.

06-08: Internaciaj ekzamenoj de UEA/ILEI en 
Dobřichovice apud Prago, Ĉeĥio (la lastaj tri 
tagoj de InPaSem, v. 2 okt kaj 01 jul).

16-22: Semajna Lingva Seminario en Skokovy, 
Ĉeĥio. : www.mlboleslav.cz/esperanto, drahot
ovaesperanto@seznam.cz.

26-30: Staĝo en Kvinpetalo. Inicado kaj 
praktikado de la lingvo kun Manette 
Bernardin, Suzanne Bourot kaj Serge Sire en 
Bouresse, Francio. * Kvinpetalo (v. 18 apr).

15-19 Staĝo en Kvinpetalo. Inicado al tradukarto 
kun Suzanne Bourot kaj Serge Sire en Bouresse, 
Francio. * Kvinpetalo (v. 18 apr).

17-20: Esperanto-Renkontiĝo en Hungario en 
la urbo Makó. * Hungara Esperanto-Asocio, 
Pf. 87, HU-1675 Budapest, Hungario, : hea.
oficejo@eszperanto.hu.

19: Internacia Esperanta Tablotenisa Konkurso 
en Hódmezővásárhely, Hungario. * Medicinista 
E-Grupo, s-ino Katalin Faragó (v. 22 jul).

19-26: 79-a SAT-Kongreso en Boegrad. * 
Terezija Kapista, Studentska 39/23, CS-11070-
27 Novi Beograd, Serbio-Montenegro, : http://
users.pandora.be/jakvo/SAT/SAT-Beogrado.
html; jakvo@mac.com.

20-27: FESTO 2006 en la kastelo Grezijono, 
Francio. : http://esperanto-jeunes.org/article.
php3?id_article=149; cyrille@esperanto-jeunes.
org.

20-28: 15-a MELA (Memzorga Lagumado) 
en Délegyháza, Hungario. Libere sen aŭ kun 
vestaĵoj ripozi, akvo- aŭ ŝlimbaniĝi. * Laca 
» +36-30-2097864, Andi (antaŭ 13.8.2005 
nur SMS-mesaĝetojn) »+36-30-2752068. 
: http://www.krokodilo.de/mela/mela.php; 
DL8oap@gmx.net .

27 aŭg-03 sep: SUS 29 de Akademio Internacia 
de la Sciencoj en Komárno, Slovakio. * 
Reinhard Fössmeier, Rahel-Straus-Weg 19, 
DE-81673 München, Germanio. : http://
www.ais-sanmarino.org/arangxoj/sus/sus29.

septembro
05-09: Staĝo en Kvinpetalo. Didaktika 

ekspluatado de materialo kaptebla ĉe TTT-ejo 
kaj piedmigrado kun Claude Gacond, Thérèse 
Pinet kaj Monique Dussenty en Bouresse, 
Francio. * Kvinpetalo (v. 18 apr).

07-10: (Provizora dato!) Berlina Arbara 
Renkontiĝo en Bad Münder inter Hannover 
kaj Hameln, Germanio. Por homoj kiuj estas 
aŭ sentas sin junaj. En arbaro, tial ideala por 
familioj kun etaj infanoj. * Andi Münchow, 
Oberstraße 15, DE-30167 Hannover, 
Germanio. : http://www.krokodilo.de/baro/
baro.php; DL8oap@gmx.net.

17: 9-a Esperanta Renkontiĝo de Taguatinga. 
Temo: Esperanto en Brazilo. : tek.esperanto@ 
ig.com.br.

21-24: 17-a Montkabana Renkontiĝo por 
E-parolantaj naturemuloj kaj montmigrantoj 
en montkabano Dom pod Storžičem en 
norda Slovenio, montaro Kamniške Alpe. : 
http://www.angelfire.com/va2/Vanja; vanja.
radovanovic@ericsson.com.

novembro
10-12: Konferenco pri Aplikoj de Esperanto 

en Scienco kaj Tekniko, KAEST-2006 en 
Dobřichovice, 20 km apud Prago, Ĉeĥio. 
Temoj: Lingvo kaj interreto – studoj el 
diversaj fakoj. * KAVA/PECH (v. 01 jul). :
http://www.kava-pech.cz/kaest/.

24-26: Studsemajnfino en Bornerbroek apud 
Almelo kaj Germanio, por ĉiu aĝo kaj nivelo. 
* Esperanto Nederland, : http://www.
esperanto-info.nl/bonvenon/studweekesp.php; 
studieweekeinde@wanadoo.nl.

25: Malferma Tago, CO de UEA. * En la 
kolofono.

decembro
08-10: 31-a Studadsesio en Herzberg. * ICH 

(v. 10 apr).
09-12: 27-a Ĉeĥa/Saksa Tago. * Miroslav 

Smyčka (v. 29 sep).
14-15: Zamenhofaj tagoj apud monumento de 

Zamenhof en Odessa. * Junulara E-klubo 
Verdaĵo (v. 30 mar).

15-16: 29-a Kongreso de Pakistana 
Esperanto-Asocio en Multan. * Pakistana 
Esperanto-Asocio, CO: Esperanto Markaz, 
Chowk Shahidan, Multan, Pakistano, : 
saluton123@esperantoLand.org.

23-29: 31-a Internacia Forumo pri Turismo, 
Edukado kaj Kulturo en Bydgoszcz okaze 
de Monda Tago de Turismo kaj Eŭropa 
Tago de Lingvoj kun 30-a AKB-Sesio de 
Akademio Internacia de la Sciencoj, Klerigejo 
en Bydgoszcz. * Internacia Studumo pri 
Turismo Kaj Kulturo (v. 01 apr).

julio
28 jul-04 aŭg: 7-a Kongreso de Eŭropa 

Esperanto-Unio en Maribor. * Esperanta 
societo Maribor, Maistrova 5, SI-2000 
Maribor, Slovenio, : http://www.esperanto-
maribor.si/; eeu.kongreso@gmail.com.

aūgusto
04-11: 92-a Universala Kongreso de Esperanto 

en Jokohamo, Japanio. * UEA, Nieuwe 
Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, 
Nederlando, ☎+3110-4361044, �  +3110-
4361751. : http://www.k4.dion.ne.jp/
~uk2007/; http://www.uea.org; http://www.
k4.dion.ne.jp/~uk2007/; uea@inter.nl.net.

Mapo de E-aranĝoj troviĝas ĉe:
www.Esperantoland.org

Aktuala listo de konataj E-aranĝoj
daŭre konsulteblas ĉe:

www.eventoj.hu/kalendar.
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Kvankam tiu verko de Boris Kolker estis denove aĉetebla nur 
ekde julio, kiam aperis ĝia tria eldono, en duona jaro ĝi estis 
vendita en 440 ekzempleroj. Plejparte la Libroservo vendis 

ĝin al aliaj libroservoj, kursgvidantoj kaj aliaj kvantaj aĉetantoj, dum 
ĉe la pinto de la statistiko de unuekzempleraj aĉetoj estas alia novaĵo 
de UEA, Sed homoj kun homoj de Z.M. Sikosek pri la 100-jara tradicio 
de Universalaj Kongresoj, kiun aĉetis 62 individuaj klientoj. Entute la 
verko de Sikosek vendiĝis en 267 ekz. kaj devis cedi en la statistiko 
de totalaj vendoj, krom al Vojaĝo, nur al la listo de gastigantoj de 
Pasporta Servo, kiu ĉiujare troviĝas inter la pintaj furoraĵoj.

En la listo de ĉiuj vendoj 11 titoloj el 20 estas eldonaĵoj de UEA aŭ 
TEJO. La plej sukcesa titolo de alia eldonejo estis la bildvortaro Mil 
unuaj vortoj en Esperanto (173) kaj la nova volumo kun aventuroj 
de la bildstria heroo Tinĉjo (165). Notinda estas la bona vendiĝo de 
Manlibro pri instruado de Esperanto (101), redaktita de K. Kovats, 
kaj Historio de Esperanto (86) de A. Korĵenkov. Ambaŭ estas verkoj, 
por kiuj ekzistis vera merkata bezono, kaj sekve la venda sukceso 
venis kiel natura rezulto.

Ankaŭ pasintjare neniu kompakta disko konkeris lokon en la 
furorlisto de totalaj vendoj. En tiu de unuopaj vendoj troviĝas la 
nova Kajto-disko Lokomotivo, rulu nun! (19) kaj, konvene por la 
jubilea jaro, Universalaj Kongresoj (18), kolekto de sondokumentoj 
el UK-oj de 1955 ĝis 1998. Kun 53 ekz. la UK-disko de Sikosek 
estis pli populara rilate sumajn vendojn ol la disko de Kajto, de kiu 
vendiĝis 44 ekz.

Libroservo

Ĝojige estis, ke la totala volumeno de vendoj de la Libroservo de 
UEA kreskis en 2005. La malneta vendosumo estis 128 021 eŭroj. 
En 2004 la vendoj sumiĝis je 121 374 eŭroj. Sekve la kresko estis 
5,5%. Konsiderante, ke la nederlanda inflacio estis 1,7%, temis pri 
klara reala kresko.        Osmo Buller

Kolker ĉampionis por la kvara fojo
Kiel ĉiujare ekde 2002, Vojaĝo en Esperanto-lando, perfektiga lernolibro de Esperanto kaj gvidlibro 
pri la Esperanta kulturo, estis la plej multe vendita titolo en la Libroservo de UEA en 2005.

VENDOJ ENTUTE
ekz.  titolo                                                                                                 prezo (€)
440 Vojaĝo en Esperanto-lando, legolibro de B. Kolker* 18,00
369 Pasporta Servo, listo de gastigantoj* 15,00 
267 Sed homoj kun homoj, eseo de Z.M. Zikosek*                  21,00/ 30,00
263 Saluton!, lernolibro de A. Childs-Mee* 10,80
173 Mil unuaj vortoj en Esperanto, bildvortaro de H. Amery 12,00
165 Tinĉjo en Tibeto, bildrakonto de Hergé 11,70
136 Gerda malaperis!, romaneto de C. Piron 3,90
105 La Zamenhof-strato, L. Zaleski-Zamenhof / R. Dobrzyński 18,00/ 30,00 
101 Manlibro pri instruado de Esperanto, red. K. Kováts 7,50
  99 Pocket Esperanto Dictionary, A. McLinen* 15,00
  94 Ĉu nur-angla Eŭropo?, eseo de R. Phillipson* 21,00
  88 Asteriks ĉe la olimpiaj ludoj, Goscinny / Uderzo 9,00
  86 Historio de Esperanto, A. Korĵenkov 12,00
  82 Gastono 1, bildrakonto de Franquin 7,20
  78 Plena ilustrita vortaro de Esperanto, ĉefred. G. Waringhien 87,00
  74 Konciza etimologia vortaro, A. Cherpillod* 19,80/24,90
  72 Baza Esperanta radikaro, W. Pilger 7,50
  72 Faktoj kaj fantazioj, legolibro de M. Boulton* 13,80
  72 Internacia Kongresa Universitato 2005, red. A. Wandel* 7,80
  67 La Kastelo de Vitro, romano de J. Francis* 18,00

UNUOPAJ VENDOJ
ekz. titolo                                                                                                 prezo (€)
62 Sed homoj kun homoj, eseo de Z.M. Zikosek* 21,00/30,00
45 Plena ilustrita vortaro de Esperanto, ĉefred. G. Waringhien 87,00
43 Pasporta Servo, listo de gastigantoj* 15,00
42 Tinĉjo en Tibeto, bildrakonto de Hergé 11,70
40 Nederlands-Esperanto-Nederlands woordenboek, P. De Smet 17,70
38 Vojaĝo en Esperanto-lando, legolibro de B. Kolker* 18,00
32 Historio de Esperanto, A. Korĵenkov 12,00
31 Mil unuaj vortoj en Esperanto, bildvortaro de H. Amery 12,00
25 Skizo de la Esperanta literaturo, E. Tvarožek 7,80
24 Lingvaj babilaĵoj, A. Cherpillod 15,00
20 Al nova internacia lingva ordo, red. Lee C-Y., Liu H.* 18,00
20 Ĉu nur-angla Eŭropo?, eseo de R. Phillipson* 21,00
20 Manlibro pri instruado de Esperanto, red. K. Kováts 7,50
19 Lokomotivo, rulu nun! K-disko de Kajto 9,90
18 Universalaj Kongresoj, K-disko. Red. Z.M. Zikosek* 9,90
17 Hillel la Saĝulo,  A. Cherpillod 4,50
17 Gastono 1, bildrakonto de Franquin 7,20
17 Gramatiko de Esperanto, M. Malovec 15,00 
16 La brusela bubo, bildrakonto de W.  Vandersteen 7,80
16 Lito apud la fenestro, rakontoj de B. Salt* 4,80
 * Eldonaĵoj de UEA/TEJO

En la Libroservo de UEA. Starantaj: 
Osmo Buller (maldekstre) kaj Povilas 

Jegorovas.  Apud la komputilo estas 
Ionel Oneţ. Foto: Ziko M. Sikosek
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Juna knabo legas runojn sur ŝtono ĉizitajn memore al lia avo, 
la loko estas ie sur la orienta bordo de Svedujo, la tempo frue 
en la 9-a jarcento, en la t.n. vikinga epoko. La tempo estas 

danĝera, komerca vojaĝo trans la Baltan Maron estas riska afero, 
piratoj serĉas predojn surmare kaj surborde. La rakonto tamen 
ne temas pri vikingoj, sed pri ordinaraj homoj, kiuj preferas 
hejman vivon kaj pacan laboron al militista gloro. 
La knabo Arne, filo de Björn, ĉefo de malgranda 
bienula komunumo, elkreskas en atmosfero fremda 
al militisma etoso, li ne estas destinita al kariero de 
vikingo; lia patrino ne nutras esperojn pri batalista 
gloro por sia filo, ŝi estas saĝa kaj kuraĝa virino,
kiu gvidas la infanojn tra arbaro al sekura loko, 
kiam minacas atako de piratoj. Komparo kun la 
islandaj sagaoj el la vikinga epoko ĉi tie sin invitas; 
tie patrino antaŭvidas vikingan gloron por sia filo,
kiu verkas strofon: Diras mia patrino, ke oni donu 
al mi batalŝipon, ke mi iru kun vikingoj kaj revenu 
hejmen faliginta multajn homojn en batalo, – tiel 
parolas Egil, sepjara filo de Skalla-Grim en sagao,
kiu portas lian nomon. La kontrastoj estas akraj: 
unuflanke la glorigita vikinga vivo, aliflanke la ordinara, tamen
tute ne seneventa aktivado de honeste laborantaj homoj.

Tute ne seneventa, jes, fakte tiel estas. Ĉasado de alkoj, vizito 
de kristanaj misiistoj, alproksimiĝo de ŝipo kun suspektindaj 
homoj, probable piratoj; ludoj, laboroj, festenoj; ĉio kunplektiĝas 
en proceso de efikoj kaj sekvoj, kiu evoluas al nova kompreno pri
interhomaj rilatoj, kio estas la motivo kaj celo de tiu ĉi laŭdinda 
infanlibro de Leif Nordenstorm. 

Arne, la ĉefido. Rakonto el la vikinga epoko. Leif Nordenstorm. Ilustraĵoj de Pavel Rak.
 Dobřichovice, KAVA-PECH, 2005. 112p. 17cm. ISBN 8085853779. Prezo: € 5,40

Recenzoj

Rakonto kun humanisma mesaĝo

Arne, la ĉefrolulo, estas vigla, agema knabo, sed ankaŭ 
pensema kaj scivolema pri aferoj, kiuj instigas al demandoj, 
esploroj kaj eventuale al novaj vidpunktoj kaj sintenoj al realaĵoj. 
Sklavoj apartenas al la komunumo, aĉetitaj sed ne kaptitaj, ili ne 
estas malbone traktataj, sed ili “devas scii ke ili estas sklavoj”, kiel 
la patro de Arne plurfoje admonas, li ankaŭ ne tro multe ludu kun 

la sklavaj infanoj. Gravan rolon en la spirita evoluo 
de Arne ludas la sklava knabeto Trumbe. Okazas 
malbelaj aferoj, kiuj kaŭzas konsciencan doloron 
al Arne kaj li komencas pridubi la diferencon inter 
liberulo kaj sklavo. Kaj iom post iom ŝanceliĝas 
ĝis ekrompiĝo la barilo, kiu apartigas la du 
knabojn kiel liberulon kaj sklavon. La kristanaj 
misiistoj – Ansgar kaj Vitmar, ja historiaj personoj 
– evidentigas, ke Trumbe estas kristana, kio vekas 
ĉe Arne gravan demandon pri sia avino, kiu estis 
liberigita sklavo, – ĉu eble ankaŭ ŝi estas kristana? 
La afero klariĝas dum vizito ĉe la patrinliniaj geavoj 
en alia vilaĝo. Neniam malbontraktu sklavojn kaj 
Dio benu vin, mia infano! diris la avino. 

 La rakonto ne tiel finiĝas, ke la familianoj de
Arne fariĝas kristanoj. Multaj generacioj forpasis ĝis plena 
kristanismo en Svedujo. Sed la rakonto havas gravan humanisman 
mesaĝon, kiu estas ĉiamvalida: Ne malbontraktu, ne persekutu! 

Entute, bona infanrakonto – kaj ne nur por infanoj –, realisme 
prezentita surbaze de solidaj scioj pri la sveda prasocio – kaj ne 
dramomanke. La ilustraĵoj de Pavel Rak estas absolute ŝatindaj, 
ili estas bonhumoraj kaj bele harmonias kun la etoso de la libro.

 Baldur Ragnarsson

Du vidbendoj de Roman Dobrzyński aperis kune sur DVD 
(vid-disko): Ŝafejo de la naŭa profeto kaj Granda Origino. 
La subtitoloj klarigas la kunmeton de informaj filmoj

pri du religioj: la unua subtitoliĝas „Filmo pri Oomoto, la japana 
ŝintoisma religio, kiu laŭ sia doktrino apogas Esperanton“; ĝi daŭras 
30 minutojn kaj aperis unue en 1987. La dua subtitoliĝas „filmo pri
la Bahaa Kredo, kiu laŭ sia doktrino apogas Esperanton“; ĝi daŭras 
27 minutojn kaj aperis unue en 1993. Plia ligo inter Oomoto kaj 
la Bahaa Kredo ne estas menciita: Onisaburo Deguĉi aŭdis pri 
Esperanto kiam vizitis lin du usonaj bahaaninoj kiuj parolis bone 
Esperanton kaj klarigis al li la internan ideon.

En ambaŭ partoj la bildoj kaj koloroj ofte estas iom svagaj, la 
voĉoj klare aŭdeblaj. La parto pri Oomoto montras i.a. diservon, 
komunajn ritojn, tetrinkadon kaj manĝadon. Sekvas la historio kaj 
klarigo de kelkaj principoj, kiel la graveco de korpa ekzercado kaj 

de beleco: kaligrafio, ceramiko. La alternado
de intervjuoj kaj bildoj de konstruaĵoj, naturo, 
aktivado bone helpas facilan digeston de la 
informoj.

La parto pri la Bahaa Kredo elvokis 
memorojn el la jaro 1991 pri seminario de BEL (Bahaa Esperanto-
Ligo) en Pollando, kie Roman Dobrzyński filmis vesperan parton.
BEL iufoje uzis tiun vidbendon en sia UK-informbudo. Ĝi montras 
i.a. geedziĝon en la bahaa monda centro en Hajfa, Israelo, intervjuon 
kun geoficistoj tie, inter ili unu esperantistino, arkitektajn klarigojn
pri la konstruo de novaj konstruaĵoj, terasoj kaj ĝardenoj, inaŭguritaj 
en majo 2001; klarigon pri historio kaj instruoj.

Roman Dobrzyński elektis por siaj intervjuoj kaj filmotaj lokoj
temojn kiuj restis aktualaj tra la jaroj. Pro tio la filmoj meritas la
reeldonon per nova tekniko.    Anneke Schouten-Buys

Du filmoj aktualaj tra la jaroj
Ŝafejo de la naŭa profeto / Granda origino. Roman Dobrzyński. Varsovio: La 
aŭtoro, 2005. 27 + 30 min. DVD. € 18,00
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Plezurigu vin, sed ne diru al fridpisuloj!
Esperantujo mia. Bruna Ŝtono (pseŭd). Tiĥvin, 2002. 49 min. KD. €  15,00. 

Jen plua disko de nia verda kanzonisto. Kanzonisto kiu plie 
majstre prikanzonas. 

El la 12 kanzonoj, plej multnombraj rilatas rekte al 
konataj figuroj de nia historio. En Letero de Leo de Beaufront, 
letero adresita al „Sinjoro Ludoviko kaj Lazaro”, nia preferata 
Judaso skribas „Mi devas nun konfesi, kiel kavaliro – pri pekoj 
miaj – aj-jaj-jaj!”, sed ankaŭ „Jes, mi pri ĉio, certe, kulpas mem! 
– Konsentu, tamen, kara, – ke mia vorto ‚matro’ – pli taŭgas por 
blasfem’ .” Tuj venas respondo, per Letero de LZZ: „Cent jaroj 
pasis – samas la naiv’! – Vi diru ne ‚onklino', eĉ ‚ondatro' – ne tio 
ja plej gravas en la viv’. ”

Dank’ al la Valseto de Ŝlejer vi eklernos volapukon: “Simplas: 
monato – mul, – kaj la ĉielo – sul, – estu kvadrat’ – vadat, – kaj 
patro estu – fat. – Estu kukolo – kuk, – kaj lingvo estu – puk. 
– Ĉion komprenos ni! – Jes, estas mi geni’!” Amara iĝas Bruna 
Ŝtono en Esperantujo mia, kiam li kantas „Ŝvebantaj super militara 
flamo, – ni pledas nur pri l’ reciproka amo, – sed ĉu aŭdeblas nia
pled’ alvoka – inter kanona bruo reciproka?”

Tute aktualas la postaj kanzonoj. „Jen festo, jen tempesto – post 
la kvieta viv’! Aperis Manifesto – por la verda kolektiv’. – Jam miaj 
tentoj prancas – en ĝua antaŭflar’, – kaj diablidoj dancas – en
animo mia ĉar – De nun ni estas Civito!” estas la enkonduko de 

la Civitana kanto, kiu finiĝas per „Sed
estas nur sapveziko – l’ Civit’ en mia 
delir’. ” Mi tute ne kuraĝas paroli pri 
Enigmo, kie oni ekscias ke „En la kamen’ 
jam fajro brilas, – Esperantuj’ eklepuilas.“ Kaj ankoraŭ malpli pri 
LKK–kantiko, kie oni trovas tiun ĉi konsilon: „Kaj fartu trankvile 
– senĵaklepuile, – sen spico, sen salo, – sen viv’ en realo.” Post la 
eldono de La Postdomo de Ertl Fabelo pri du sorĉejoj montras ke 
niaj respondeculoj, kiel la politikistoj en la laika vivo, estas fonto de 
inspiro. En la fabelo de Bruna Ŝtono vi retrovos Moso Brulle, Pokale 
Senpelli, Pikkolo Drašić, Cusimo Mildvoĉa, Monato Spagetti kaj 
Tekila Kampari; kompreneble ne mankas „la fama Sil Gorĝo” kiu 
asertas “Sorĉu ni nur por sorĉa civito! – tiam venos prosper’ sen 
evito”. Al la amikoj estas la lasta kanzono de Bruna Ŝtono, do ni ne 
hezitu kanti kun li „Se vi, se vi – venos por rericevi – ĝuon de nia 
kanto kuna, nuna – vi jam denove estos – juna.”

 Ĉi tie ne tre gravas la muziko. Eĉ, kiel Montmartraj kanzonistoj, 
Bruna Ŝtono povus uzi famkonatajn melodiojn por ilustri siajn 
tekstojn. Kaj tre pozitiva flanko estas la modela prononcado de
la artisto: fakte la libreton mi uzis preskaŭ nur por kontroli mian 
volapukan konon! Plezurigu vin, aŭskultu la kanzonojn, sed tion ne 
diru al fridpisuloj!...               Ĵak Le Puil

La budhisma tradicio ekde sia 
komenco sciis uzi fabelojn kaj 
fablojn; kelkajn oni trovas jam en 

la palilingva Tripitako, kaj pliajn en la 
mezepokaj komentarioj de Buddhaghosa 
kaj aliaj precipe al la  Ĝatako (Jataka), pri 

la antaŭaj vivoj de Budho, kaj al la Dharmo-pado. Ofte la rakontoj 
estas konataj jam en antaŭbudhisma literaturo kaj importitaj en la 
budhisman, kun provo fari ilian moralon pli budhisma. (Kaj se la 
budhisma literaturo foje importis rakontojn, ĝi ankaŭ eksportis ilin; 
kaj la ortodoksa kaj la katolika eklezioj siatempe – pro eraro, sed 
tamen – eĉ kanonizis Budhon sub la nomo Sankta Jozafat aŭ Joazaf, 
kiam la legendo pri lia vivo transpasis geografiajn kaj religiajn limojn
kaj aliformigis lin en kristanan sanktulon.)

En la skribita versio de Buddhaghosa, la stilo estas tre stereotipa, 
por ne diri teda – sed li vivis en kulturo kie la literaturo estis ĉefe 
buŝa, kaj sendube rakontistoj kutimis rerakonti la fabelojn pli-malpli 
libere; almenaŭ en la palilingva literaturo la komentariajn tekstojn, 
male al la kanonaj, kiuj kutime ne estas parkere recitataj.

En ĉi tiu libro, la verkistino faras same skribe kiel la perbuŝaj 
rakontistoj parole; temas pri libera rerakontado, ne pri strikta traduko, 
almenaŭ kiam temas pri fabeloj kiujn mi jam legis en aliaj versioj.

La rakontoj estis verkitaj (dek jarojn antaŭ la Esperanta traduko) 
por la ĵurnalo DÔbÔ, el kio sekvas ke ĉiuj havas proksimume la saman 
longecon – po kvar paĝoj en ĉi tiu libro. En la sepa el la dek rakontoj, 
tiu pri La Fratoj Pantaka, tio devigis la verkistinon draste mallongigi 
la rakonton kaj ne inkluzivigi ĝian dramecan komencan parton, kie 

knabino de bona familio forkuras kun vira sklavo kaj naskas al li 
du filojn, ĉiufoje apud la ŝoseo kiam ŝi estas survoje por viziti siajn
gepatrojn – de tie nomoj de la fratoj, „Maha Panthaka“ kaj „Ĉula 
Panthaka“ („Vojulego“ kaj „Vojuleto“); nek, en la fino de la rakonto, la
detalon kiel la „stultulo“ Ĉula Panthaka multobligas sin mem por vere 
montri siajn ĝis tiam kaŝitajn kapablojn. Same, en la dua rakonto, Guto 
de mielo – fakte unu el la klasikaj budhismaj paraboloj – mankas la 
kutima klarigo de ĝiaj detaloj.

El la dek tekstoj sep estas prenitaj el nordbudhismaj (mahajanaj) 
fontoj kaj tri el la palilingvaj, do sudbudhismaj (theravadaj) komentarioj 
de Buddhaghosa.

Estas diskutate, kaj diskutite, ĉu en Esperanto permeseblas h post 
plozivo, precipe en vortkomenco; la fundamento diras nenion pri tio, 
kaj en la Akademio de Esperanto nuntempe Probal Daŝgupto – same 
kiel siatempe tre emfaze Juan Régulo Pérez – diras ke jes, dum ekzemple 
Renato Corsetti kaj Bertilo Wennergren asertas ke ne. Do ne mirige se 
iuj hezitas uzi ĝin en esperantigitaj nomoj (kaj mi scias ke Yamaguti 
estas unu el ili); sed en ĉi tiu libro, tiu h konsekvence mankas ankaŭ 
en vortoj ne esperantigitaj sed pure palilingvaj, do anstataŭ la korektaj 
„Dhammapada“ kaj „Panthaka“ estas skribite „Dammapada“ kaj 
„Pantaka“, nek palie nek – ĉar temas pri substantivoj kun alia fina vokalo
ol o – Esperante. Tio verŝajne dependas de la fakto ke la teksto pasis la 
japanan lingvon, kie mi supozas ke tiu fonetika distingo ne troveblas.

 La libro estas tre bele farita, kaj tradukita en bonan kaj simplan 
Esperanton. Iom nekutima estas la uzo de la signoj „<“ kaj „>“ ĉirkaŭ 
certaj citaĵoj – ĉu interretismo? Nu, la dek ses reguloj nenion diras pri 
interpunkcio.                      Gunnar Gällmo

Bele farita kaj bone tradukita
Fabeloj el la Budhisma Literaturo. Watanabe Aiko. El la japana trad. Yamaguti 
Sin΄iti. Illustris Hatanaka Kôkyô. Japana Budhana Ligo Esperantista, 2002 
(Budhisma Biblioteko n-ro 2). 68p. 22cm. Bind. ISBN 4901651013. € 13,50.
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Mi skribas ĉi liniojn nur kelkajn horojn antaŭ la omaĝo 
al la nelge forpasinta Fernando de Diego, majstra 
tradukinto de majstroverkoj, kadre de la Hispana 

Kongreso en Alcalá de Henares. Laŭ kalkulo de Gonçalo Neves 
en perfekta nekrologa artikolo verkita por Fonto, Diego sume 
tradukis 3560 paĝojn “da klara kaj elasta stilo”.

Dume, ĉe Ĉina Fremdlingva Eldonejo aperas la tri-voluma 
romano Ĉe akvorando (numero 35 en la serio “Oriento-
Okcidento”), kun entute cent ĉapitroj kaj 1830 paĝoj da aventuroj 
kaj bataloj, esperantigita de 
Laŭlum (t.e. Li Shijun), plia 
senlaca praktikanto de nia 
traduk-arto.

Ĉe akvorando, konata 
ankaŭ laŭ la titolo Ĉiuj homoj 
estas fratoj, estas unu el la kvar 
plej popularaj ĉinaj klasikaj 
romanoj. Verkite de popolaj 
rakontistoj laŭlonge de 400 
jaroj, ĝi prezentas kamparanan 
insurekcion okazintan ĉirkaŭ la 
jaro 1000 kontraŭ la koruptitaj 
oficistoj,prefektojkajkorteganoj
de la dinastio Song. Kvankam 
pluraj el ĝiaj herooj ekzistis 
historie, ĝi tamenas fikcia verko, simile al la homera Iliado pri la 
sieĝo de Trojo.

Ĉio komenciĝas per la mispaŝo de marŝalo Hong liberigi 
108 demonojn aŭ dajmonojn enfermitajn en steleo en la halo de 
taisma* abatejo. Avatare, ĉi 36 steloj de ĉielaj spiritoj kaj 72 steloj 
de teraj spiritoj iĝos la 108 banditoj poaperantaj laŭĉapitre en 
la romano. Iom post iom ili kolektiĝas en fortreso sur la monto 
Liang aŭ Liangshan, de kie ili ribelas kaj batalas kontraŭ la armeo 
de la imperiestro. Ĉar la monto staras apud lago, la banditejo 
aktivas “ĉe akvorando”.

La intrigo aŭ, fakte, intrigaro pensigas min pri eŭropaj kavalir-
romanoj mez-epokaj, kiajn satiris Cervanteso en sia romano Don-
Kiĥoto el Manĉo. Simile al ĉi lasta, kiun plej multaj hispanoj ne 
debretigis por ĝin legi, ankaŭ la aventurojn kaj anekdotojn de Ĉe 
akvorando multaj ĉinkulturanoj konas nur el televidaj serioj (knab-
aĝe mi mem spektadis unu tian titolitan La blua limo).

En romano pri feŭdismo kaj militoj, hetmanoj kaj ribeluloj, ne 
povas manki kruelo, violento kaj masklismo, ofte troigitaj. Sed 
abundas ankaŭ humuro, suspenso, mitoj, instruoj, kulture interesaj 
esprimoj (“ne tiru vangharojn de tigro”) kaj eĉ poezio: tre ofte 
poemo ilustras epizodon, batalon, pejzaĝon aŭ la aperon de rolulo 
aŭ monstro.

La esperantigo, en stilo flua kaj natura, meritus apartan recenzon.
Laŭlum elektas solvojn kompromisajn por la ĉinlingvaj nomoj: 
jen “Monto de Drako kaj Tigro” apud “Lu Zhishen” (“Zhishen” 
signifas “profunda saĝo”) kaj, mikse, “Naŭdrakulo Shi Jin”. Al la riĉa 
leksiko de nia lingvo li kontribuas vortojn el la ĉina, kiel “jameno”*, 
“kotoŭi”* aŭ “vongo”*; tamen, kvankam la nova PIV rompis la 
tabuon pri “ŭ” antaŭvokala, vorto kiel “ĝŭangĵuano”* sonas al mi 
iom pletore en Esperanto, lingvo kun ege malpli da homofonoj ol 
la ĉina. Laŭlum ne evitas vortojn el la japana kiel “ŝakuhaĉo“, sed 
por konceptoj aŭ ideoj el la ĉina kulturo li preferas preni rekte el ĉi 

ties lingvo, kiel “vejĉio“ anstataŭ “goo“. Interese, tra la tuta romano 
la roluloj trinkas “vinon“; tamen ĝi estas ne uva sed riza; temas do 
pri “rizvino“ aŭ, japanece, “sakeo“, kvankam nur la kunteksto ĝin 
specifas. Kio starigas la demandon, ĉu pomvino aŭ rizvino estas, 
simple, “vino“ kaj, pli ĝenerale, ĉu nur kirkoj nomeblas “preĝejo“.

Eĉ iom da ĉinida sintakso ni trovas. Apud la tradicia orient-azia 
dirmaniero “bonvole diru“ anstataŭ “bonvolu diri“, jen la verŝajne 
akceptinda: “Tie loĝis ses- aŭ sepcent bonzoj”.

Se vi disponas taelojn, tempon kaj legemon, trovu lokon por 
tiu ĉi Granda Muro da ĉina 
literaturo sur via breto aŭ, 
almenaŭ, en la libraro de via 
loka klubo.

Jorge Camacho

*Ta/o, ta/isma: Laŭlum mem 
uzas (kvankam ne ekskluzive!): 
”Taŭ/o”, ”taŭ/isma”.
*jameno: oficejo aŭ rezidejo de
civilaj aŭ militaj aŭtoritatoj.
*kotoŭi: riverenci surgenue, foje 
tuŝante la plankon aŭ teron per 
la frunto, por esprimi profundan 
respekton.
*vongo: profunda fajenca vazego 
por vino, akvo, greno ktp.

*ĝŭangĵuano: la unua el la sukcesintoj en la ŝtata ekzameno supervidata de 
la imperiestro mem.

La Granda Muro sur via breto
Ĉe akvorando. El la ĉina Laŭlum. Beijing: Ĉina Fremdlingva Eldonejo, 2004. Serio Oriento-
Okcidento n-ro 35. Tri volumoj. 1830p. 21cm. ISBN 7119036378. Prezo: € 120,00

La angulo de

Esperantlingva Verkista Asocio
http://www.everk.org/

Nikolai Kurzēns: «Aŭtuna elegio»

Hieraŭ pluvis, kaj hodiaŭ pluvas
kaj morgaŭ same, lace glitos gutoj;
kaj same, lace iros la minutoj
de mia viv’, sencela kaj enua.

Ja ĉiu tag’ forlavas rabe ion!
Ja ĉiu nokto portas ion for!
Ja de l’ pasinto restas nur memor’!
Ja por l’ estonto havas mi nenion!
Ne fendas plu ĉielon fulma glavo,
ne tremas tondre plu la firmamento.
Ĉe la anguloj ploras ftiza vento,
kaj pluvas, pluvas, pluvas – tag’ post tago.

Kaj ĉiu tag’ forlavas rabe ion,
kaj ĉiu nokto portas ion for;
kaj de l’ pasinto restas nur memor’
kaj por l’ estonto – havas mi nenion…

Nikolai Kurzēns (1910-1959) naskiĝis en Latvio kaj 
kunlaboris kun gravaj literaturaj revuoj de sia epoko. Li 
publikigis poemaron en 1938 («Mia spektro») en kiu li foje 
– kiel en ĉi tiu poemo – reeĥas zamenhofajn temojn.
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Laste Aperis

En la rubriko Laste 
aperis menciiĝas nur tiuj 
varoj kiuj estas aĉeteblaj 
de la Libroservo de UEA, 

kaj kiuj ne menciiĝis 
antaŭe en tiu ĉi rubriko. 
Ni petas eldonantojn de 
esperantaĵoj sendi al la 

Libroservo specimenojn 
de siaj eldonaĵoj kaj 

informojn pri prezoj, 
rabatoj, sendokostoj.

LA SUBAJN TITOLOJN MENDU ĈE LA LIBROSERVO DE UEA, Nieuwe Binnenweg 176, 
NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Bv. atenti ke al ĉiuj netaj prezoj de libroj sendotaj al 
adresoj en Eŭropa Unio aldoniĝas 6%, al tiuj de diskoj, insignoj k.s. 19% pro la aldonvalora 
imposto. Al ĉiuj netaj prezoj aldoniĝas 10% por sendokostoj (minimume 2,25 eŭroj). 
Antaŭdankon pro via mendo! Ĝisdata katalogo de haveblaj varoj estas ĉe http://www.uea.

Almanako Lorenz 2004. Rio de 
Janeiro: SES Lorenzo, 2004. 113p. 
21cm. ISBN 8586984205. Artikoloj, 
eseoj, poemoj  religiaj, filozofiaj,
movadaj. € 4,20
Balenoj, delfenoj kaj aliaj 
mirindaĵoj de l’ oceano. Marie-
Christine Body, André Cherpillod. 
En Esperanton trad. A. Cherpillod. 
Courgenard: La Blanchetière, 2006. 
58p. 21cm. ISBN 2906134694. Ilus. 
Rigardo en la mirindan mondon de 
la marmamuloj. € 6,00
Edmond Privat, l’uomo e l’opera. 
Perla Martinelli. Milano: Centro 
Italiano di Interlinguistica, 
2004 (reeld). 199p. 21cm. ISBN 
390659517X. Itallingva. Abunde 
ilustrita biobibliografio. € 30,30
Esperanto dalla nascita, L’: tra 
creatività e creolizzazione. 
Renato Corsetti. Milano: 
Federazione Esperantista Italiana, 
2005. 30p. 24cm. Itallingva. 
Speciala numero de l’esperanto. 
Kelkaj aspektoj de la lernado de 
Esperanto ekde naskiĝo. € 2,40
Frakseno Igdrasilo, La. Antikva 
dia historio. Alf Henrikson, 
Edward Lindahl. En Esperanton 
trad. B. Nilsson. Stockholm: 
ESE, 2005. 138p. 23cm. ISBN 

9185288330. Ilus. Rakonto pri la 
mondarbo de la antikva sagao de la 
nordiaj popoloj. € 24,60
Interlinguistica Tartuensis 
VIII. Sbornik materialov 
meĵdunarodnoj konferencii. 
Red. A. Duliĉenko. Tartu: Tartuskij 
Universitet, 2005. 217p. 20cm. 
ISBN 9949111307. Dekkvino da 
traktaĵoj, plejparte en la rusa kaj 
Esperanto, pri interlingvistiko kaj 
esperantologio. € 12,00
Internationale Plansprachen 
– Entwicklung und Vergleich. 
Red. Detlev Blanke. Berlin: 
Gesellschaft für Interlinguistik, 
2005. 119p. 30cm. ISBN 14323567. 
Germanlingva. Naŭ kontribuaĵoj 
al la jara kunveno de la Asocio por 
Interlingvistiko, 5-7 novembro 
2004. € 12,30
Intrigo-teatro. Antonio Ruiz 
Negre. El la hispana trad. S.M. 
Planas. Valencio: Grupo Esperanto 
de Valencia, 2003. 104p. 19cm. 
ISBN 8460783340. Tri komedioj, 
Amara dolĉaĵo, Cis la limo, Pri la 
koro, el la plumo de produktiva 
valencia aŭtoro. € 9,00
Jarkolekto de TAKE 2005. 
Div. aŭtoroj. Red. Jan Werner. 
Wintzenheim: TAKE, 2005. 68p. 

21cm. Naŭ artikoloj 
traktantaj diversajn 
temojn konstrurilatajn. 
€ 6,00

Jarkolekto “Esperanto” 2005. Red. 
Stano Marček. Rotterdam: UEA, 
2005. 264p. 27cm. ISSN 00140635. 
Bind. 11 numeroj. € 30,00. Triona 
rabato ekde tri ekzempleroj.
Ministrare znaczy służyć. Biskup 
Władysław Miziołek (1914-2000). 
G. Kalwarczyk, S. Budzyński, 
A. Mazurek. Warszawa: Adam, 
2001. 199+XXIVp. 20 cm. ISBN 
8372322406. Kolorilus. Pollingva. 
Biografio de pola katolika episkopo,
kiu subtenis Esperanton. € 7,50
Salutu la sinjorinon! Tome & 
Janry. El la franca trad. S. Merlet, 
J. Lazert. Paris: Espéranto-Jeunes, 
2005. 47p. 30cm. ISBN 2952412014. 
La unua volumo kun aventuroj de 
la Eta Spiru’ en Esperanto. € 9,30
Samideanoj. Satiroj kaj 
humuraĵoj pri Esperanto kaj pri 
esperantistoj. 21 aŭtoroj. Kompilis 
kaj redaktis Aleksander Korĵenkov. 
Kaliningrado: Sezonoj, 2006. 
80p. 20cm. 27 prozaj tekstoj jam 
aperintaj en aliaj eldonaĵoj. € 7,50
Vojaĝo ĝis noktofino. Louis-
Ferdinand Céline. El la franca trad. 
A. LeQuint, Ĵ. Le Puil. Novjorko: 
Mondial, 2005. 370p. 22cm. 
ISBN 1595690220. La unua kaj 
plej populara romano de Céline; 
literatura signalo kontraŭ militoj 
kaj ĉiaj homaj kruelaĵoj. € 24,90
Zamenhof-strato, La. Roman 
Dobrzyński. Kaunas: Varpas, 

2005 (2-a eld). 288p. 21cm. ISSN 
9955963514. Bind. Interparoloj kun 
la nepo de la kreinto de la lingvo 
Esperanto. € 18,00

NELIBROJ 
Ĉuvaŝa leciono. Roman 
Dobrzyński. Varsovio: La aŭtoro, 
2004. 24 min. Raporto pri Lingva 
Festivalo en Ĉeboksaro, la ĉefurbo 
de Ĉuvaŝio. DVD. € 12,00 
Esperanta voĉo. Vera Jordan. Kun 
tekstoj; 43 min. Dek du originalaj 
kantoj, plejparte E-temaj. KD. € 10,80
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Loke – fake – persone

✪ BOSNIO KAJ HERCEGOVINO: En 
Banja Luko la 23-an de decembro okazis 
solenaĵo dediĉita al la deka datreveno de 
la aktivado de la Esperanto-societo  La 
Mondo (1995-2005). La societo en Banja 
Luko ekzistas ekde la 1953-a jaro kaj 
kelkfoje ŝanĝis sian nomon. La unua nomo 
estis  La Mondo, tial oni post la civitana 
milito en Bosnio decidiĝis por la malnova 
nomo. Dum la solenaĵo la unua prezidanto 
prof. Ljubiša Preradović prezentis la 
aktivadon dum la periodo 1995-2005. 
Post la videoprezentado li prezentis 
la ĵus presitan propran bibliografion.
Tereza Kapista el Belgrado parolis pri sia 
pacmisio, subtenita de UEA kaj UNICEF 
en Burundio. Pro sindona kontribuo en 
la aktivado de la societo dankesprimojn 
ricevis: Boriša Miličević, Tereza Kapista, 
Ljubiša Preradović, Mičo Vrhovac, Mira 
Makivić, Sveto Preradović, Vukašin Cutić, 
la urbestro de Banja Luko Dragoljub 
Davidović, la estrino por kulturo en Banja 
Luko Ljiljana Radovanović, la Urbo Banja 
Luko kaj la Instituto por Esperanto el 
Serbio. La solenaĵon en la ejo de „Centro 
BeL@Espero“ kaj la galerio  „Dacešin“ 
vizitis 55 esperantistoj kaj aliaj gastoj.  
Venis ankaŭ ĵurnalistoj de la ŝtata televido, 
la gazeto  Voĉo de Serbio   kaj  Radio Bosnio 
kaj Hercegovino, kiuj poste raportis pri ĝi. 
Tereza Kapista gastis en la matena programo 
de la televido de Respubliko Serba kaj Sveto 
Preradović en la loka televido ATV.
     Mičo Vrhovac

✪ MEKSIKO: Oni nun trovas „Tequila 
Esperanto“ en meksikaj vendejoj de 
alkoholaj trinkaĵoj. La pakaĵo diras nenion 
pri la kialo por la nomo „Esperanto“. Sur 
la foto: s-ino Guadalupe Vega Acosta y 
Montalbán el Meksikurbo kaj s-ro David 
Ryan el Nov-Zelando dum la vizito en 
Meksikurbo, kiuj sendis la foton.

✪ LITOVIO: La 17-an de decembro 
2005 okazis en Kaŭno la 41-a Kongreso 
de Litova Esperanto-Asocio. Partoprenis 
ĝin pli ol 200 personoj el multaj urboj kaj 
loĝlokoj de Litovio kaj gastoj el Latvio, 
Pollando, Rusio. Post enkondukaj vortoj 
de la prezidanto de LEA Povilas Jegorovas 
kaj himno de Esperanto fare de Vilius 
Sidlauskas estis legita salutmesaĝo al la 
kongreso de la Ĝenerala Direktoro de 
UEA Osmo Buller. Pri la agado de litovaj 
esperantistoj dum 2005 raportis  Povilas 
Jegorovas, kiu ĉefe analizis la preparadon 
de la jubilea UK ĉi-jare en Vilno kaj ĝian 
okazigon. Estis enmanigitaj dankfolioj de 
la urbestro de Vilnius Arturas Zuokas al 
la 14 plej aktivaj LKK-anoj de la jubilea 
UK kaj dankfolioj de LEA al 35 litovaj 
esperantistoj (LKK-anoj kaj helpantoj), 
kiuj multe kontribuis al la organizado kaj 
realigo de la UK. La kongreso akceptis la 
eksiĝon de la unua vicprezidanto de LEA 
Stasys Kruzinauskas kaj la estraranino 
Dalia Pileckienė. Fine de la kongreso 
okazis solena ceremonio okaze de la 
proklamo de „La Esperantisto de la 
Jaro 2005“, organizata de la internacia 
sendependa magazino La Ondo de 
Esperanto.

Povilas Jegorovas

✪ ISRAELO: En la israela Esperanto-
movado estis neniu arabo ĝis la jaro 2005, 
kiam finis Esperanto-kurson du arabaj
gejunuloj: Fidaa Mograbi kaj Ŭassim 
Zaher, studentoj-koramikoj, kiuj vivas 
en la nordo de Israelo. Ili ambaŭ  veturis 
tuj post la kurso al la IJK en Pollando, 
ricevinte monan helpon de Esperanto-
Ligo en Israelo. Tie, kune kun ses aliaj 
judaj israelanoj, ili aktive partoprenis 
la eventon kaj eĉ prezentis la araban 
lingvon kadre de la tiea Lingva Festivalo. 
Ili revenis hejmen tre entuziasmaj, 
deklarante ke ili restos esperantistoj kaj 
eĉ veturos dum la proksima somero al 
Sarajevo, kie okazos la IJK en 2006.

✪ POLLANDO: En la pola urbo 
Bydgoszcz dum 03-12 feb 2006 okazis 
tradicia Internacia Pedagogia Esperanto-
Kurso kadre de Internacia Studumo pri 
Turismo kaj Kulturo (ISTK). La ĉefa 
gvidanto de la kurso estis Ewa Bondar, 
sub kies gvido oni resumis kelkmonatan 
ĉiutagan studadon en Esperanto kaj 
prepariĝis por Esperanto-instruado. 
Samtempe okazis kursoj de Barbara 
Pietrzak pri „Esperanto en radio“, de 
Zdzislaw Blazejczyk pri arta fotado kaj 
kelkaj kursoj pri turismiko kaj kulturo.  Por 
la kurso kaj ISTK-studado en Bydgoszcz 
venis novaj gestudentoj el Kamerunio, 
Niĝerio kaj Burundio. Ankoraŭ daŭras la 
favorpreza aliĝado por ISTK-studado en 
la lernojaro 2006/2007. 
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Oficiala informilo
B. Čović. Luksemburgio: C. Nourmont, B. 
Moon. Nederlando: J. Moonen, G.A.M. 
van Bergeijk, E.C. Klaver, H. Adriaanse, N. 
Overwater, S. van Westrhenen, M. Massar-
van Diepen. Norvegio: T. Kaŭakami-
Nielsen.  Svedio: U. Luin, H. Lindros, G. 
Olsson.  Tajlando: D. Cohen. Usono: J. 
Edwards, H. Tonkin, A. Casey, D. Simpson.
DONACOJ
Ĝis la 1-a de februaro 2006
Konto Afriko: Britio: B. Phillips 58,06; 
T. Page 14,62. Japanio: S. Aikawa 28,50.  
Nederlando: C. & R. Bossong 25,00. Sumo 
ĉi-jara: 126,18.
Fondaĵo Azio: Japanio: Y. Gotou, T. 
Honda, T. Isikawa, M. Isino, T. Itou, Y. 
Izumi, Y. Kuroyanagi, Y. Mine, K. Mituisi, 
S. Miyamoto, A. Nisinaga, T. Nisio, Y. 
Oosaki, Z. Oosima, Y. Sasuko, S. Sugiyama, 
Y. Tanaka, T. Unoki, H. Yamaguti, S. 
Yosikawa – po 14,25; S. Yamasaki 12,83; 
A. Nonima 71,25; N. Yosida 25,65; H. 
Hukumoto 42,75;  S. Aikawa 28,50. Sumo 
ĉi-jara: 465,98.
Fondaĵo Canuto: Britio: B. Ranwell 10,00; 
J. Bunting 72,57. Finnlando: J. Pietiläinen 
50,00. Francio: O. Bernet 89,00; A. Nonima 
2000,00. Germanio: G. Macioszek 101,00. 
Nov-Zelando: D. Dewar 57,69. Sumo ĉi-
jara: 2380,26.

Fondaĵo Junularo: Belgio: 
F. Meul 5,00.Brazilo: A. Duedes 
de Almeida 5,00. Britio: A. Tellier 5,00; 
C.A. Shrives 10,00; T. Morley 30,00. 
Ĉeĥio: Asocio de E-istaj Handikapuloj 
5,00. Danio: L. Knudsen, K. Henriksen 
– po 5,00. Francio: B. Schumann, B. 
Robineau – po 5,00; B. Hugon, M-H.  
Desert-Sautet – po 10,00. Germanio: D. 
Wibrow 20,00; R. Pflüger 5,00. Islando: J. 
Elíasson 10,00. Japanio: M. Tahira 10,00.  
Nederlando: J. v.d. Vliet 5,00. Norvegio: C. 
Rouget, Klubo E-ista Oslo, E. Olsen – po 
5,00. Pollando: R. Szymanski 5,00. Svedio: 
L. Nordenstorm, S. Bosga – po 5,00. 
Svislando: M. Bélisle, D. Rooke – po 5,00. 
Usono: A. Boschen 36,53; E. Williger 5,00. 
Sumo ĉi-jara: 231,53.
Triamonda Kongresa Fondaĵo: Francio: 
L. Negron 20,00. Sumo ĉi-jara: 20,00.
Ĝenerala kaso: Britio: I. Mac Dowall 7,00. 
Francio: A. Nonima 167,56. Germanio: W. 
Ehlers 9,00; J. Radam 14,00. Sumo ĉi-jara: 
197,56.
Konto Reklamado en EU: Japanio: 
Yasunobu Kawakita 37718,77; Ajako 
Kawakita 37053,51; Etsuo Miyoshi 
44893.38. Sume en 2004-2005: 119 665,66.

Al ĉiuj tre koran dankon! UEA

DUMVIVAJ MEMBROJ
Belgio: K. Van Damme. Koreio: Kim 
Young Myung.
PATRONOJ DE TEJO
Argentino: R. Calógero. Belgio: G. 
Maertens. Finnlando: M. Laamanen, P. 
Saarinen, K. Hautamäki, R. Pyhälä, A. 
Karkiainen, A. Ritamäki, T. Oittinen.  
Francio: C. Common. Germanio: N. 
Caragea, J. Zimmermann, R. Makabe, G. 
Macioszek, F. Reisel. Israelo: G. P. Savio, 
J. Tilleman. Italio: G. Zanoli, G. Polerani. 
Japanio: S. Tsubaki. Luksemburgio: J. S. 
Meyer, B. Moon. Nederlando: M. Massar-
van Diepen.

SOCIETO ZAMENHOF
Argentino: R. Calógero. Aŭstralio: J. 
Regal. Aŭstrio: S. Stamm. Belgio: E. 
Ernst, G. Maertens, C. Bracke. Britio: 
J. Wells.  Danio: A. Casper-Mortensen, 
Else & Ejnar Hjorth, T. Bak. Finnlando: 
K. Hautamäki, R. Pyhälä. Francio: A. 
Albault, R. Boré. Germanio: H. Bily, R. 
Makabe, E. Breuninger, E. Kruse, Gisela 
& Georg Macioszek. Hispanio: R. Urueña 
de Hernández, L. Hernández  García, P. 
Juliá, M. del Tura Boix, J. Franquesa Solé. 
Japanio: K. Deguti, K. Kikusima, Keiko & 
Nobuyuki Syôzi, N. Sakurai. Koreio: Lee 
Chong-Yeong, Kim Young Myung. Kroatio: 

✪ UKRAINIO: Ŝajne nur antaŭ 
nelonge la Esperanto-klubo en Ĥarkovo 
festis relative „rondan“ datrevenon 
– la 90-jariĝon (ĝi estis fondita en 
1910, decembre). Intertempe la klubo 
festis sian 95-an datrevenon. Estis 
multaj rememoroj pri la pasintaj jaroj 

(kelkaj klubanoj estas membroj pli ol 40 
jarojn). La partoprenantoj rememoris 
kaj esperantistojn, kiuj daŭre agis en la 
klubo, kaj tiujn, kiuj venadis en la urbon 
(inter la vizitintoj estis ankaŭ Edmond 
Privat kun la edzino en 1912 kaj Parrish 
Donald Evans, usona esperantisto el Los-
Angeles). Sur la foto de D. Cibulevskij 
estas la festantaj membroj de la klubo.

✪ NOV-ZELANDO: La 70-a nacia 
kongreso de la Nov-Zelanda Esperanto-
Asocio okazis en Wellington dum la 
unua semajnfino de februaro. Ĉeestis
23 samideanoj, kun vizitantoj el Japanio, 
Aŭstralio kaj Nederlando. Dum la 
kongreso okazis lingvaj sesioj kaj 
prelegoj pri diversaj temoj.  Oni diskutis 
kiel propagandi Esperanton kaj kiel allogi 
novajn membrojn.  La venonta kongreso 
okazos verŝajne en Christchurch 
komence de 2007. 

✪ JAPANIO: La 21-an de januaro okazis 
komitatkunsido de Esperanto-Domo de 
Yatugatake, kiu decidis kelkajn aferojn 
pri la administrado de la Domo en 
2006. Estis elektitaj novaj komitatanoj: 
s-ro Kurita Kimiaki estis elektita kiel 
la ĉefo kaj s-ro Motiduki Masahiro kiel 
la ĝenerala sekretario. Inter la ceteraj 
komitatanoj estis dividitaj diversaj taskoj. 
La Domo malfermiĝos la 15-an de aprilo 
kaj fermiĝos la 18-an de novembro. 
Ĉiujn sabatojn kaj dimanĉojn dum tiuj 
monatoj kaj ĉiujn tagojn ekde la 29-a de 
julio ĝis la 31-a de aŭgusto la komitatanoj 
deĵoros por akcepti gastojn. Okaze de la 
92-a UK en Jokohamo oni volas inviti 
eksterlandajn gastojn.
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Tra la mondo

Esperanto kiel terapio!
En decembro 2005, en la urbo Volta Redonda, ŝtato 

Rio-de-Ĵanejro, Brazilo, 27 gelernantoj finis la bazan 
kurson de Esperanto, gvidatan de la UEA-Delegito kaj 

universitata eksprofesoro inĝeniero Alberto Flores.

La kurso okazis en la „Centro de 
Komunaj Agadoj Roque Garcia 
Duarte“, kiu estas parto de la granda 

Asocio de Emeritoj kaj Pensiuloj de Volta 
Redonda kun 45 000 asocianoj.

Tie oni konsideras ke Esperanto estas 
valora okupa terapio, kiu helpas krei 
memestimon, stimulas la memoron, 
pligrandigas la memfidon kaj ebligas 
amikecon kaj fratecon inter la gelernantoj 
de ĉiuj aĝoj.

La kurso de Esperanto daŭris ok 
monatojn, kun ĉiumerkredaj lecionoj de la 
oka tridek ĝis la deka horo. Dum mallongaj 
paŭzoj inter la lecionoj la centro prezentis 
kafon, mineralakvon kaj biskvitojn al la 
gelernantoj. La klaso estis tre komforta, 
kun bonaj lumo kaj ventolado. La instruisto 
skribis sur blankan tabulon per speciala 
skribilo kaj uzis vidbendojn.

La kurso estis senpaga, sed la lernantoj 
devis aĉeti la libron de apogo.

Ĉe la fino de la kurso oni disdonis belajn 
atestilojn pri la lernado al la lernantoj, kiuj 
estas feliĉaj ke Esperanto malfermis al ili 
vastan fenestron al la mondo kaj ebligas al 
ili kontakton kun aliaj esperantistoj pere de 
interreto kaj leteroj.

Nova baza kurso de Esperanto okazos 
ankaŭ dum la jaro 2006.                        (AF) 

Fondita en 1957, danke al larĝvida iniciato de ses brazilaj 
esperantistoj, Bona Epero akiris dum la jaroj la statuson 
de institucio de Federacia Publika Utilo kaj dum tiom da 

jaroj senĉese protektis, nutris, edukis kaj instruis centojn da 
etaj brazilanoj, per la solidara helpo de pli ol cent esperantistoj 
el multaj landoj de la mondo. Intertempe tiuj etuloj iĝis 
plenkreskuloj, geedziĝis kaj ĝuas normalan vivon de konsciaj 
civitanoj en Alto Paraiso kaj apudaj regionoj.

Pluraj el ili kunlaboras nuntempe kiel volontuloj en la 
institucio por eduki la novajn generaciojn, du ekslernantoj estas 
membroj de la estraro, kaj entute Esperanto ĝuas prestiĝon en 
la regiono pro la seninterrompa sindediĉo de tiuj esperantistoj 
el diversaj landoj, kiuj dum jardekoj konkretigis la devizon: 
Esperanto, lingvo de solidara frateco.

Dum la diversaj festo-eventoj, tre oftaj en Brazilo, kaj precipe 
dum Kristnasko, Pasko kaj feriotempo, en Bona Espero nun 
svarmas infanoj kaj familianoj, eks-gelernantoj kun la propraj 
gefiloj, eminentuloj kaj loĝantoj de la vilaĝo allogitaj de la 
internacia etoso kaj de la – internacia kuirmaniero en la bieno.

Prezentiĝis do la urĝa neceso pligrandigi nian gastigan spacon 
por pli komforte akcepti tiom da homoj. Unua impulso al la 
konkretigo de tiu ideo, estis la vizito de delegacio de Oomoto 

Inaŭguro de la Komunuma Centro Bona Espero
La 50-jara jubileo de la Eduka Institucio Bona Espero en Alto Paraiso, Goias, Brazilo,  

alproksimiĝas. La bieno-lernejo por malriĉaj infanoj dece preparas sin por ĝi. 
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La 7-an de januaro okazis en Pekino la “4-a Forumo pri Historia 
Rekonado kaj Orient-Azia Paco” kun la temo “Resumado kaj 
Antaŭvido de la 60-jara Historio post la Dua Mondmilito”. 

Historia Rekonado kaj Orient-Azia Paco

La forumonon ĉeestis esperantistoj 
el Ĉinio kaj Japanio, inter ili Yu 
Tao, ĝenerala sekretario de Ĉina 

Esperanto-ligo kaj estrarano de UEA, 
Satoo Morio, konsilanto de Japana 
Pacdefenda Esperantista Asocio, kaj Li 

Jianhua, tradukisto de El Popola Ĉinio. 
La partoprenantoj interkonsiliĝis pri 
tradukado de Moderna Historio de Tri 
landoj de Orienta Azio, kunlabore kun 
esperantistoj el Ĉinio, Japanio kaj Koreio. 
La libro Moderna Historio de Tri landoj de 

Orienta Azio estis iniciatita de la forumo, 
kaj kompilita de erudiciuloj kaj instruistoj 
de Ĉinio, Japanio kaj Koreio en tri jaroj. 
Senĉese leviĝis la vendokvanto de la libro 
en la ĉina, japana kaj korea versioj. 

Nun la esperantisoj de la tri landoj estas 
esperantigantaj la libron por kontribui al la 
paca disvolvo de Orienta Azio per Esperanto.
La kunorganizantoj de la tradukado de tiu 
libro estas Lee Chong-Yeong (Koreio), Yu 
Tao (Ĉinio) kaj Satoo Morio (Japanio).

Por la multekosta tegmento ni ricevis helpon de la „Societo 
Bona Espero e.V.“, leĝe registrita instanco en Germanio, kiu de 
25 jaroj helpas, pagante komence la bazajn infrastrukturojn  kiel 
akvo-instalaĵojn, telefon-turon, kilometrojn da pikdratbariloj, 
domkonstruojn kaj ekde kiam la brazila ŝtato ne plu subvencias 
la vivtenadon de niaj infanoj, la Societo garantias la nutradon de 
la infanoj. La germana grupo nun sukcesis fari kampanjon inter 
siaj subtenantoj laŭ la esprimo: “eĉ mono malgranda konstante 
alvenanta, konstruas tegmenton celitan“.

La 4-an de februaro 2006 la Komunuma Centro Bona Espero 
staris preta por la inaŭguro je la entuziasma gratulo de pli ol 80 
geamikoj. Ĉeestis la vic-prezidanto de Brazila Esperanto-Ligo, 
la klub-prezidantoj de Brasília kaj Taguatinga, esperantistoj, 
eksgelernantoj kaj lokaj aŭtoritatoj.

Tridek metrojn longa kaj dek du metrojn larĝa, kun granda 
kunven-salono 200-kvadratmetra informadika laboratorio 
de la lernejo (filio de la publika urba lernejo), granda kuirejo 
kaj higienaj servoj, nia Centro  riskas esti la dua plej granda 
konstruaĵo de Alto Paraiso post la sporta palaco.

Dum sia festprelego Aldo Grassini akcentis la fakton, ke 
ekzistas tri kategorioj de homoj:  la poetoj, kiuj revas, sed nenion 
konstruas, la konstruantoj laŭ mendo, sed sen fantazio kaj... la 
bonesperanoj kiuj kapablis revi kaj konstrui, ĉar en Esperantujo 
mirakloj ja okazas!

Giuseppe Grattapaglia

en decembro 2004, kiam la Spirita Gvidantino s-ino Kurenai 
Deguĉi donacis al Bona Espero la fundamenton de la nova 
konstruaĵo.

La murojn ni starigis per la helpo de IABE (Itala asocio de 
blindaj esperantistoj), kies prezidantino Daniela Bottegoni kun 
la edzo Aldo Grassini, prezidanto de Itala Esperanto-Federacio, 
estas inter la plej simpatiaj vizitantoj de Bona Espero, alportante 
belegajn italajn ludilojn por infanoj, ne imageblajn por nia 
regiono.
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forpasoj
Edina de Barros Reis (1908-
2005), farmaciistino, forpasis 
la 15-an de decembro en 
Ubá MG (Brazilo), kie ŝi estis 
loka delegito kaj fakdelegito 
pri spiritismo. Ŝi estis aktiva 
kursgvidanto kaj estrarano de 
la loka klubo “João Ernesto”.

Edeltraud Bichler (1923-
2005), emerita instruistino, 
forpasis en Weilheim/Ob. 
(Germanio), kie ŝi estis delegito 
kaj fakdelegito pri instruado kaj 
turismo.

Rudolf Büsche (1931-2006), 
iama fakdelegito pri edukado 
kaj turismo, mortis la 1-an 
de februaro 2006 en Mainz 
(Germanio).  

Robert Burnay (1927-2006), 
dumviva membro kaj iama 
fakdelegito pri fervojoj, mortis 
la 1-an de januaro en Namur 
(Belgio).

Bogdan A. Jerković (1911-
2005), emerita ĵurnalisto, 
mortis en Beogrado. Li 
estis dumviva membro kaj 
longtempa fakdelegito pri 
agrikultura ĵurnalismo.

Egon Kiefer (1930-2005), 
emerita fervoja oficisto, mortis
la 28-an de decembro en Lohr 
am Main (Germanio), kie li 
estis delegito kaj fakdelegito 
pri fervojoj. 

Anatole T. Lubovich  forpasis 
la 16-an de novembro en 
Sacramento (Usono). En 2002 
li gajnis la unuajn premiojn pri 
poezio kaj kanto kaj la premion 
“Nova Talento” en la Belartaj 
Konkursoj de UEA.

Osaki Kazuo (1905-2005) 
mortis 100-jara la 10-an de 
decembro en Takamatsu 
(Japanio). Li esperantistiĝis en 
1923. Li estis dumviva membro 
de SAT, longtempa membro 
de UEA, membris en Societo 

Zamenhof kaj ĉeestis plurajn 
UK-ojn.

Eva Řiháčková (1931-2006), 
LKK-anino pri la Gazetara 
Servo de la 81-a UK en Prago 
(1996) mortis la 7-an de januaro 
en Prago. Junaĝe ŝi aktoris en la 
teatra trupo “Verda Ĉaro de 
Julio Baghy” de la Praga klubo.

D-ro Ludwig Röll (1929-2005) 
forpasis la 13-an de decembro 
en Günzburg (Germanio). 
Profesie notario, li estis 
dumviva membro, longtempa 
delegito kaj fakdelegito pri juro, 
sekretario-kasisto de la iama 
Internacia E-Asocio de Juristoj, 
kaj prezidanto de LKK de la 
70-a UK en Aŭgsburgo (1985).

D-ro Balázs Szemök (1940-
2005), dentisto, mortis en 
Ceglédbercel (Hungario), kie 
li estis delegito kaj fakdelegito 
pri historio, interlingvistiko 
kaj odontologio. Li gvidis la 
stomatologian sekcion de 
UMEA kaj redaktis la bultenon 
Stomatologia forumo. En 1988 li 
doktoriĝis pri la temo „La evoluo 
de la dentologia faklingvo kaj ĝia 
evoluigo en Esperanto“. Li verkis 
historian studon „Revigliĝo en 
la hungarlanda E-movado 1955-
1960“ (1996). En 1989 UMEA 
asignis al li la Shinoda-premion. 

Poul Thorsen (1915-2006) 
forpasis la 30-an de januaro en 
Kopenhago. Thorsen, profesie
instruisto, lernis Esperanton 
en 1931 kaj ekaktivis en 
la laborista Esperanto-
movado. En 1937 li unuafoje 
partoprenis SAT-kongreson 
en Roterdamo, invitante tie al 

partopreno en la Kopenhaga 
kongreso en 1939, kiun li 
organizis kun Paul Neergaard. 
En la 50-aj jaroj Thorsen gajnis
plurajn premiojn en la Belartaj 
Konkursoj. De 1954 ĝis 1962 
li gvidis la eldonejon „Koko“ 
kaj estis kunredaktoro de la 
altnivela kultura-literatura 
revuo Norda Prismo de 1957 
ĝis 1974. Liaj ĉefaj eldonitaj 
verkoj, kiujn ofte karakterizas 
satira humuro, estas la 
poemaroj Rozoj kaj urtikoj 
(1954), Sen paraŝuto (1963), 
Gruk (de Kumbel, 1956), Pluk: 
miniaturoj (1960); Du el (kun 
Marjorie Boulton, 1985), la 
rakontaro Stokita vino (1995), 
kaj la rememoroj Babile kun mi 
mem (1996). Liaj grandaj hobioj 
estis, kiel li mem diris, „ekscesa 
vojaĝemo“ – li vizitis pli ol 80 
landojn – kaj fungoj, pri kiuj li 
longe ankaŭ estis fakdelegito de 
UEA. Membro de UEA li estis 

ekde 1947. En 1997 li kaj lia 
edzino Roma donacis al UEA 
grandan monsumon por starigi 
la kason Biblioteka Apogo 
Roma kaj Poul Thorsen, kiu
intertempe helpis kelkdekon da 
E-bibliotekoj por pliriĉigi siajn 
kolektojn.  En 1988 li doktoriĝis 
pri la temo „La evoluo de la 
dentologia faklingvo kaj ĝia 
evoluigo en Esperanto“. Li verkis 
historian studon „Revigliĝo en 
la hungarlanda E-movado 1955-
1960“ (1996). En 1989 UMEA 
asignis al li la Shinoda-premion. 
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MALFERMA TAGO

Speciala gasto:STEFAN MAUL

VIZITU VIAN PROPRAN DOMON ÇE
NIEUWE BINNENWEG 176 EN ROTERDAMO DUM

MALFERMA TAGO
sabaton la 13-an de majo 2006 (10h00 - 17h00)

√ En la libroservo çio
rabatita je 10%

√ Specialaj ofertoj

√ Bazaro de e-a∆oj
√ Senpaga loterio
√ Kafo kaj teo sen-

page servataj



La tri volumoj KULTURO KAJ…

KULTURO KAJ EVOLUO. Mervyn Claxton. Trad. Johano Rapley. 1998. 60p. ISBN 92 9017 59 X. 21cm. e 6,90.
KULTURO KAJ TEKNOLOGIO. Andrew O. Urevbu. Trad. Johano Rapley. 1997. 63p. ISBN 92 9017 053 0. 21cm. e 6,90.
KULTURO KAJ SANO. Mervyn Claxton. Trad. Helga Rapley. 1999. 42p. ISBN 92 9017 060 3. 21cm. e 5,40.
Triona rabato por samtempa açeto de çiuj tri libretoj aü de 3 ekz. de sama libreto. Mendu çe la Libroservo de UEA.

Unike vasta panoramo al la dilemoj de la nuntempa mondo.
Aperigante tiujn çi refera∆ojn en Esperanto UEA demonstris
sian ligitecon al la streboj de Unesko pri kulturo kaj prezentis
al E-parolantoj lega∆ojn kiuj helpas meti la strebojn kaj
celaron de la E-movado en pli vastan kuntekston. (Vilmos
Benczik, Esperanto 1999:12)

POLITIKUMI E-LINGVE

Kio estas demokratio? 80
demandoj kaj respondoj. David
Beetham, Kevin Boyle. Kun
desegna∆oj de Plantu. El la angla
trad. Geoffrey Sutton. Facile
komprenebla manlibro pri la
esenco, celoj kaj praktika funkciado
de demokratio. Rotterdam: UEA,
2000. 143p. 21cm. e9,90.

Enprizonigo: krepusko de
erao. César Barros Leal. El la
portugala trad. James Rezende
Piton. Pri enprizonigo kaj al-
ternativaj punoj kiel solvo de
kontraüle©aj agoj. Komparo inter
la brazila kaj alilandaj sistemoj.
Fortaleza: Ediœões Demócrito
Rocha, 2002. 151p. 20cm. e6,90.

Homaj rajtoj: demandoj kaj
respondoj. Leah Levin. Ilustrita
de Plantu. El la angla trad. Edmund
Grimley Evans. Gvidlibro de
Unesko por antaüenigi kaj protekti
homajn rajtojn. Rotterdam: UEA,
1998. 140p. 21cm. e9,90.

Diskriminacio. Red. Renato
Corsetti. Prelegoj, kadre de la 65a
UK, pri multaj aspektoj de
diskriminacio rasa, etna, kontraü-
virina, lingva ktp; kun proponoj
pri agado. Rotterdam: UEA, 1984.
175p. 21cm. e4,50.

Paçjo, kio estas rasismo? Tahar
Ben Jelloun. El la franca trad.
Armela LeQuint kaj Ôak Le Puil.
Dialogo inter patro kaj filino pri
tikla temo. Rotterdam: UEA, 1999.
52p. 19cm. e6,30.

Unui©intaj Nacioj: Venu
kun mi! Nane Annan. El la
angla trad. Anna Löwenstein.
Porinfana prezento de nia bunta
mondo kaj de la laboro de UN.
Koloraj ilustra∆oj. Zagreb:
Izvori, 2001. 34p, 21cm. e7,80.

Triona rabato ekde tri ekzempleroj de la sama titolo.
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Universala Esperanto-Asocio, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando
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ATENTINDAJ POEMAROJ

Kontralte. Marjorie Boulton.
Impona debuta poemaro de la
granda E-poetino. La Laguna:
J. Régulo, 1955. 286p. 22cm.
e10,50.

Preter la vivo. Julio Baghy.
Siatempe epokfara poemaro,
pri la aventura kaj suferiga
sorto de siberia militkaptito.
Fenikso, 1991 (3a eld). 144p.
21 cm. e4,80.

Izolo. K. Kalocsay. La tria
poemaro de la granda E-aütoro.
Faksimila represo laü la ne-
aperinta unua eldono, presita
en 1939 Rotterdam: UEA,
1977. 80p. 17cm. Bind. e6,00.

Du el. Marjorie Boulton, Poul
Thorsen. Duela duopo de du
socikonsciaj kaj humurplenaj
poetoj prezentas komunan vo-
lumon de tre varia poezio.
Antverpeno: TK/Stafeto, 1985.
250p. 22cm. e4,50.

Eroj kaj aliaj poemoj.
Marjorie Boulton. Gravega
poemaro de la elstara angla
poetino. La Laguna: J. Régulo,
1959. 367p. 22cm. e 13,50.

Pilgrimo. Julio Baghy. La dua
poemaro de la aütoro, kun ties
plej maturaj kaj filozofiecaj
versa∆oj. Fenikso, 1991 (2a
eld). 132p. 21cm. e4,80.

Memkritiko. Victor Sadler.
Grava poemaro trafe kritikanta
la homan sorton. Çiu poemo
prinotita sprite kaj klere.
Kopenhago: Koko, 1967. Bind.
60p. 18cm. e2,70.

Rimleteroj. Marjorie Boul-
ton, William Auld. Rondelaj
rimleteroj per kiuj la aütoroj
korespondis en 1953-54. Poß-
formata eldono. Mançestro:
Esperantaj Kajeroj, 1986 (2a
eld). 94p. 14cm. e1,50.


